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Περίληψη
Στην εργασία παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση, όσον αφορά στη σύσταση χαρτοφυλακίου ακινήτων. H απόκτηση ακινήτων αναγνωρίζεται ως πολυκριτήριο πρόβλημα και τα ακίνητα αξιολογούνται με την
Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία. Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών διευκολύνει και επιταχύνει τη διαχείριση των
σχετικών με τα κριτήρια απόφασης πληροφοριών. Τέλος, μέσω ενός
ακεραίου προγράμματος επιλέγονται τα ακίνητα, που αποτελούν το
χαρτοφυλάκιο. Η προτεινόμενη διαδικασία της σύστασης χαρτοφυλακίου ακινήτων εφαρμόζεται σε μια μελέτη περίπτωσης. Η διαδικασία
είναι επαρκώς γενική, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
μεγάλο εύρος εφαρμογών με ελάχιστες προσαρμογές.

1. εΙΣΑΓΩΓΗ
Οι επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων (ΑΑ)
αποτελούν έναν από τους τρεις κύριους τρόπους
επένδυσης μαζί με τα ομόλογα και τις μετοχές. Τα
τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον
μεγάλου αριθμού ερευνητών και μελετητών τόσο
στα πανεπιστήμια, όσο και στον ιδιωτικό τομέα [4,
9]. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά αντικείμενα αυτών
των ερευνών είναι ο ρόλος των ακινήτων στα
χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν μεικτά
επενδυτικά στοιχεία, η μέτρηση της απόδοσης και
η εκτίμηση των ακινήτων, η σύσταση και η
διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων, η μοντελοποίηση και η πρόγνωση των ενοικίων και της
ανάπτυξης, η έμμεση επένδυση σε ακίνητα και η
διεθνής επένδυση ακινήτων.
Άλλωστε, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς,
η τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις στην ΑΑ
ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί
σημαντική παράμετρο στη διαμόρφωση των
μακροοικονομικών μεγεθών. Στο τελευταίο
συνετέλεσε χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι οι
επενδύσεις στην ΑΑ θεωρούνται ως μια από τις

ασφαλέστερες επιλογές για την επένδυση
κεφαλαίων σε βάθος χρόνου [5, 7]. Ωστόσο, η
πραγματοποίηση συγκριτικών αναλύσεων για την
αποτίμηση και την αξιολόγηση επενδυτικών
σεναρίων δυσκολεύεται από την έλλειψη
ιστορικών δεδομένων. Πράγματι, σε αγορές όπως
της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, διαδικασίες
καταχώρισης δεδομένων άρχισαν να υλοποιούνται
μόλις το 1960 και 1978 αντιστοίχως, στις
υπόλοιπες δε χώρες ανάλογες διαδικασίες είτε δεν
έχουν προβλεφθεί είτε βρίσκονται σε νηπιακό
στάδιο [4].
Ως μεμονωμένες επενδύσεις στην ΑΑ
θεωρούνται οι τοποθετήσεις κεφαλαίων που
αφορούν από την απόκτηση ενός χώρου
στάθμευσης έως μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων. Όταν πρόκειται για την απόκτηση ικανού
αριθμού ακινήτων, τότε γίνεται αναφορά σε
σύσταση χαρτοφυλακίου ακινήτων. Βιβλιογραφικά, τουλάχιστον, μέθοδοι και τεχνικές
διαχείρισης χαρτοφυλακίου εφαρμόζονται, όταν η
αγορά αφορά περισσότερα των τεσσάρων
ακινήτων [5]. Συνήθως τα χαρτοφυλάκια ακινήτων
συντίθενται με καθαρά οικονομικά κριτήρια,
δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση, τον
κίνδυνο, τις χρηματοροές, ακολουθώντας γενικά τη
λογική των κλασικών οικονομικών επενδύσεων.
Αντίθετα προς τα χρεόγραφα, όμως, η αξία των
ακινήτων επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό
παραγόντων. Ως εκ τούτου το πρόβλημα της
σύστασης χαρτοφυλακίου ακινήτων μπορεί να
προσεγγιστεί ως πολυκριτήριο πρόβλημα στήριξης
αποφάσεων.
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Στην εργασία αυτή προτείνεται μια διαδικασία
τεσσάρων σταδίων για τη σύσταση χαρτοφυλακίου
ακινήτων. Αρχικά, το κριτήριο του Εσωτερικού
Ποσοστού Απόδοσης (Internal Rate of Return, IRR)
χρησιμοποιείται ως κριτήριο αποκλεισμού, ώστε
ένα σύνολο υποψήφιων ακινήτων να περιοριστεί σε
ένα υποσύνολο αποδεκτών ακινήτων. Κατόπιν,
μέσω
ενός
Συστήματος
Γεωγραφικών
Πληροφοριών (ΣΓΠ), αξιοποιείται μια γεωγραφική
βάση δεδομένων για να προσδιοριστούν οι
επιδόσεις των αποδεκτών ακινήτων στα κριτήρια
απόφασης. Στο τρίτο στάδιο υπολογίζονται οι
σχετικές επικρατήσεις των κριτηρίων απόφασης και
οι συνολικές προτεραιότητες των αποδεκτών
ακινήτων με τη χρήση της Αναλυτικής Ιεραρχικής
Διαδικασίας (Analytic Hierarchy Process, AHP).
Τέλος, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, υποσύνολο των
αποδεκτών ακινήτων, προσδιορίζεται επιλύοντας
ένα ακέραιο γραμμικό πρόγραμμα.
Στη συνέχεια της εργασίας, στην Ενότητα 2,
περιγράφονται η προτεινόμενη διαδικασία και οι
υποστηρικτικές της τεχνικές. Στην Ενότητα 3
περιέχεται ένα αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής
της στην πόλη της Ξάνθης και ακολουθούν τα
συμπεράσματα στην Ενότητα 4.
2. ΠερΙΓρΑφΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗρΙΚΤΙΚΩΝ ΤεΧΝΙΚΩΝ
2.1. Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
2.1.1. Βασικές αρχές της ΑΗρ
Η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία ανήκει στην
κατηγορία των μεθόδων συγκρίσεων σε ζεύγη και
αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 ως μέθοδος διαμόρφωσης αναλογικών κλιμάκων μέτρησης για την αξιολόγηση των παραμέτρων
ημιδομημένων προβλημάτων απόφασης [17]. Μολονότι η αξιωματική θεμελίωσή της παρουσιάστηκε μετά από σχεδόν μια δεκαετία [18], η
μέθοδος είχε, ήδη, αρχίσει να γίνεται δημοφιλής μεταξύ ερευνητών και μελετητών. Αναμφισβήτητα,
στη ραγδαία αποδοχή της μεθόδου συνετέλεσαν (α)
οι δυνατότητες διαχείρισης τόσο ποιοτικών, όσο και
ποσοτικών παραμέτρων με τη χρήση ενιαίας κλίμακας για την απόδοση των προτιμήσεων (β) οι υπο-
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Σχήμα 1: Ιεραρχία τριών επιπέδων.
Figure 1: A three level hierarchy.

στηριζόμενες διαδικασίες για τον υπολογισμό, εντοπισμό και διόρθωση της ασυνέπειας στις κρίσεις
των ληπτών απόφασης και (γ) η μοντελοποίηση του
προβλήματος απόφασης μέσω ιεραρχικών δομών.
Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί ευρέως σε χωρικά προβλήματα απόφασης για την υποστήριξη αναλύσεων
καταλληλότητας περιοχών, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο που όρισε ο Banai-Kashami
[1989].
Η μέθοδος στηρίζεται σε τρία θεμελιώδη αξιώματα που αφορούν, πρώτον, στην αποδόμηση του
προβλήματος απόφασης στα συστατικά του μέρη,
δεύτερον, την εκτίμηση των σχετικών επικρατήσεων με τη διαμόρφωση πινάκων ανά ζεύγος συγκρίσεων και, τρίτον, την ιεραρχική συγκρότηση ή
σύνθεση των προτεραιοτήτων [8].
Η ιεραρχία αποδίδει την αλληλεξάρτηση των
στοιχείων του προβλήματος. Στο πρώτο επίπεδο, το
οποίο αποκαλείται εστία (focus), υπάρχει μόνο ένα
στοιχείο, ο αντικειμενικός ή κύριος σκοπός της
ανάλυσης. Στο δεύτερο επίπεδο, καταγράφονται οι
στόχοι, οι οποίοι πρέπει να εκπληρωθούν,
προκειμένου να υπάρχει επίτευξη του κυρίως
σκοπού. Στο τελευταίο επίπεδο, περιέχονται τα
προς αξιολόγηση εναλλακτικά σενάρια (έργα,
προγράμματα κλπ). Στην εργασία τα εναλλακτικά
σενάρια αντιστοιχούν στα «αποδεκτά ακίνητα».
Ενδιαμέσως η ιεραρχία μπορεί να διαμορφώνεται
από επιμέρους επίπεδα υποστόχων, ενώ σε κάθε
περίπτωση οι συστάδες των παραμέτρων του
προβλήματος δεν πρέπει να αποτελούνται από
περισσότερα των εννέα στοιχείων. Όταν το
τελευταίο δεν επιτυγχάνεται, απαιτείται περαιτέρω
διάσπαση του επιπέδου [19]. Στην απλούστερη της
εκδοχή η ιεραρχία αποτελείται από τρία επίπεδα:
τον στόχο, τα κριτήρια και τα εναλλακτικά σενάρια
(Σχήμα 1).
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index) δεν θα πρέπει να προκύπτει τιμή
μεγαλύτερη του 10%.

Σχήμα 2: Πίνακας συγκρίσεων ανά ζεύγη.
Figure 2: Pairwise comparisons matrix.

2.1.2. Υπολογισμός και σύνθεση των
προτεραιοτήτων
Η ιεραρχική διάρθρωση επιτρέπει την αξιολόγηση από τον αποφασίζοντα των «τέκνων» του
μοντέλου απόφασης με άξονα τον βαθμό επίτευξης
του σκοπού, που αποδίδεται από τον «γονέα» τους.
Η αξιολόγηση τεχνικά υλοποιείται σε πίνακες A =
[aij] ανά ζεύγος συγκρίσεων (pairwise comparison matrices), διαστάσεων
(Σχήμα 2). Κάθε
στοιχείο αij του πίνακα δηλώνει την προτίμηση
του στοιχείου γραμμής i έναντι του στοιχείου στήλης j. Ο βαθμός ικανοποίησης αij του αποφασίζοντα παίρνει τιμές από ένα έως εννέα, σύμφωνα
με τη θεμελιώδη κλίμακα των προτιμήσεων που
καθορίζει η μέθοδος. Ως εκ τούτου, οι πίνακες συγκρίσεων σε ζεύγη είναι συμμετρικοί και αντίστροφοι ως προς τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου,
δεδομένου ότι οι προτιμήσεις ικανοποιούν σε κάθε
περίπτωση τις σχέσεις (1) και (2). Οι τοπικές προτεραιότητες (βαρύτητες) w των στοιχείων του πίνακα Α προκύπτουν από την επίλυση του
συστήματος των εξισώσεων της σχέσης 3, όπου
λmax η κύρια ιδιοτιμή του Α [19].
(1)
(2)
(3)

2.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
στην Αγορά Ακινήτων
Τα ΣΓΠ είναι ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για
τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, μετασχηματισμό και απεικόνιση των χωρικών στοιχείων του
πραγματικού κόσμου. Την καρδιά ενός ΣΓΠ αποτελεί το σύστημα υποστήριξης διαδικασιών αποθήκευσης και διαχείρισης της χωρικής
πληροφορίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις στα υποσυστήματα υποστήριξης χωρικών αναλύσεων έχουν καταστήσει τα ΣΓΠ αναπόσπαστο τμήμα των
χωρικών αναλύσεων για την αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και επενδύσεων [2]. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιολόγηση επενδύσεων
στην ΑΑ, τα ΣΓΠ μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, την
αξιοπιστία και εν τέλει τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην ΑΑ [1]. Εκτιμάται ότι από τη χρήση
τους άμεσα οφέλη είναι δυνατό να προκύψουν
τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών και κεφαλαίου,
όσο και για κατασκευαστές, ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακίνητης περιουσίας [21].
2.3. Συνδυασμένη χρήση ΑΗρ και ΣΓΠ
Η συνδυασμένη χρήση ΣΓΠ και της ΑΗΡ διευρύνει τις δυνατότητες αμφότερων με συμπληρωματικό τρόπο. Από τη μια, τα ΣΓΠ επιτρέπουν τη
χωρική απόδοση του προβλήματος απόφασης και
τον προσδιορισμό των επιδόσεων των εναλλακτικών σεναρίων στα χωρικά κριτήρια απόφασης.
Από την άλλη, η ΑΗΡ παρέχει το μεθοδολογικό
πλαίσιο για την αξιολόγηση κριτηρίων και σενα-

(4)
(5)

Επειδή είναι πρακτικώς αδύνατο οι
αποφασίζοντες να παραμένουν συνεπείς στις
κρίσεις τους, ούτως ώστε να ικανοποιείται η
μεταβατική ιδιότητα (σχέση 4), η μέθοδος παρέχει
τη δυνατότητα προσδιορισμού του δείκτη
συνέπειας CI (consistency index) (σχέση 5). Σε
κάθε περίπτωση, διαιρούμενος ο CI με τον τυχαίο
δείκτη ασυνέπειας RI (average random concistency

Σχήμα 3: Διαδικασία λήψης απόφασης.
Figure 3: Decision making process.
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ρίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις των αποφασιζόντων αναφορικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των
στόχων της ανάλυσης.
Από τεχνική άποψη, η διαδικασία υλοποιείται
σύμφωνα με το διάγραμμα ροής απόφασης του
σχήματος 3 [14]. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή των
περιορισμών επιτρέπει να καθοριστούν τα
εναλλακτικά σενάρια και ο χωρικός προσδιορισμός
τους σε περιβάλλον ΣΓΠ. Κατόπιν, ο πίνακας των
περιγραφικών χαρακτηριστικών του θεματικού
επιπέδου των εναλλακτικών σεναρίων διαμορφώνεται, ούτως ώστε να αποτελέσει τον πίνακα
επίτευξης στόχων (πίνακα απόφασης) της
πολυκριτήριας αξιολόγησης. Τούτο σημαίνει ότι οι
εγγραφές στη βάση δεδομένων διαμορφώνουν το
προφίλ των εναλλακτικών σεναρίων στα κριτήρια
απόφασης, ενώ σε κάθε πεδίο αποθηκεύονται οι
επιδόσεις των σεναρίων σε αυτά. Ακολούθως,
υπολογίζονται οι βαρύτητες των κριτηρίων
απόφασης με την ΑΗΡ και προτυποποιούνται οι
επιδόσεις των εναλλακτικών σεναρίων. Η
κατάταξη
των
εναλλακτικών
σεναρίων
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της αθροιστικής
συνάρτησης αξιών [11]. Δεδομένου ότι οι
επιδόσεις
των
εναλλακτικών
σεναρίων
προσδιορίζονται με τη χρήση είτε φυσικών είτε
άμεσων κλιμάκων μέτρησης και για την αποφυγή
ασυνεπειών στην εφαρμογή του κανόνα απόφασης,
η προτυποποίηση αποσκοπεί στην αναγωγή των
επιδόσεων των εναλλακτικών σεναρίων σε κοινή
κλίμακα μέτρησης [20]. Η τελευταία αντανακλά
τον βαθμό εκπλήρωσης των υποστόχων της
ανάλυσης σύμφωνα με το σύστημα αξιών του
αποφασίζοντα. Στη γενική περίπτωση η
μαθηματική
διατύπωση
των
παραπάνω
διαδικασιών δίνεται από τη σχέση 6 [6], όπου Si ο
συνολικός βαθμός προτίμησης του i-στού
εναλλακτικού σεναρίου, wj η βαρύτητα του j-στού
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2.4.
Μεθοδολογικό πλαίσιο
Η διαδικασία σύστασης του χαρτοφυλακίου
υλοποιείται ακολουθώντας τα επόμενα βήματα:
Βήμα 1: Υπολογισμός του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR) των Ν υποψηφίων ακινήτων.
Βήμα 2: Καθορισμός του ελάχιστου αποδεκτού ποσοστού
απόδοσης r για κάθε ακίνητο. Τα Μ ακίνητα, M ≤ N, που επαληθεύουν τον περιορισμό r ≤ IRR αποτελούν τα αποδεκτά
ακίνητα της πολυκριτήριας αξιολόγησης.
Βήμα 3: Διαμόρφωση της χωρικής βάσης δεδομένων και
καθορισμός του πίνακα απόφασης υπολογίζοντας τις επιδόσεις των αποδεκτών ακινήτων στα κριτήρια της ανάλυσης.
Βήμα 4: Κατασκευή του ιεραρχικού μοντέλου απόφασης
και υπολογισμός της βαρύτητας των κριτηρίων της ανάλυσης
wj με την ΑΗΡ.
Βήμα 5: Προτυποποίηση με τη μέθοδο της μέγιστης επίδοσης των επιδόσεων xij των αποδεκτών ακινήτων στα κριτήρια απόφασης.
Βήμα 6: Υπολογισμός της συνολικής προτεραιότητας Si
κάθε αποδεκτού ακινήτου με τη μέθοδο της αθροιστικής συνάρτησης αξιών.
Βήμα 7: Προσδιορισμός του χαρτοφυλακίου ακινήτων
μέσω της επίλυσης του ακέραιου προγράμματος (Σχέσεις 7)
με αντικειμενική συνάρτηση τη μεγιστοποίηση του αθροίσματος των προτιμήσεων του αποφασίζοντα και περιορισμό
τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

(7)
yi:
δυική μεταβλητή ίση με 1 αν το ακίνητο i
συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο, ειδάλλως ίση με 0

κριτηρίου,
η προτυποποιημένη επίδοση του iοστού σεναρίου στο αντίστοιχο κριτήριο και cik
δυική μεταβλητή, που λαμβάνει την τιμή 1, όταν
το υποψήφιο εναλλακτικό σενάριο εκπληρώνει τον
k-οστό περιορισμό της ανάλυσης.

(6)

Σχήμα 4: Το δημοτικό διαμέρισμα της Ξάνθης (Πηγή: ΕΣΥΕ,
Google Earth).Figure 4: Municipality of Xanthi.
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κόστος αγοράς του ακινήτου i
διαθέσιμος προϋπολογισμός

3. ΠΑρΑΔεΙΓΜΑ εφΑρΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1. Η περιοχή της μελέτης
3.1.1. Γενικά στοιχεία για τον Δήμο της Ξάνθης
Ο Δήμος της Ξάνθης αποτελείται από το ομώνυμο διαμέρισμα, καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων. Το πρώτο με
πληθυσμό 46.500 κατοίκων [ΕΣΥΕ 2001] είναι το
δεύτερο σε μέγεθος αστικό κέντρο της Υπερνομαρχίας Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, η οποία αριθμεί 3.000 φοιτητές. Πόλη με
μεικτό αναφορικά με το θρήσκευμα πληθυσμό,
συνδέεται οδικά με τη Θεσσαλονίκη και τον μεθοριακό σταθμό των Κήπων μέσω της Εγνατίας οδού.
Η ζήτηση για αεροπορικές μετακινήσεις ικανοποιείται κυρίως μέσω του αεροδρομίου της Χρυσούπολης και δευτερευόντως της Αλεξανδρούπολης.
Το πολεοδομικό συγκρότημα διαμορφώνεται
από επτά συνοικισμούς. Η παλαιά πόλη, χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με
διατηρητέα κτήρια υψηλής πολιτισμικής αξίας, εντοπίζεται βόρεια και βορειοδυτικά της κεντρικής
πλατείας. Ο συνοικισμός Σαμακοβίου βρίσκεται
ανατολικά του ποταμού Κόσυνθου σε αμφιθεατρική θέση. Το νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα του
διαμερίσματος απαρτίζεται από τους συνοικισμούς
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Δώδεκα Αποστόλων, αντιστοίχως. Στην απόληξη του τελευταίου, δυτικά της εισόδου από την πόλη της
Καβάλας, η περιοχή του Πούρναλικ κατοικείται
κυρίως από Αθίγγανους και, παρά την οικοδομική
ανάπτυξη, δε βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις
του αγοραστικού κοινού. Το δυτικό και νοτιοδυτικό
τμήμα της πόλης διαμορφώνεται από τον αστικό
προσφυγικό συνοικισμό, καθώς και εκείνον της
Κυψέλης. Αποτελούν τα σύγχρονα τμήματα της
πόλης. Τέλος, δυτικά του αστικού συγκροτήματος
βρίσκεται ο προαστιακός οικισμός της Χρύσας, μεταξύ της οποίας και του αστικού συγκροτήματος
παρεμβάλλονται οι εγκαταστάσεις του Δ΄ Σώματος
Στρατού.

Σχήμα 5: Μέση τιμή αγοράς ανά τ.μ. και ηλικία διαμερίσματος.
Figure 5: Average price per square meter and apartment age.

3.1.2. Η αγορά ακινήτων στην Ξάνθη
Οι υψηλοί ρυθμοί ανοικοδόμησης, που γνώρισε
η Ξάνθη τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν
σε υπερπροσφορά ακινήτων. Στη διόγκωση του
φαινομένου συνετέλεσε και η τεχνητή αύξηση της
ζήτησης, που προκλήθηκε από την ανακοίνωση για
την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα διαμερίσματα από
το 2006. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω
από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και την
ταυτόχρονη εμφάνιση της διεθνούς κρίσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο αριθμός των
διαθέσιμων προς πώληση διαμερισμάτων να εκτιμάται σε περισσότερα των 2.500, ενώ περίπου το
20% των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων δεν καλύπτονται από τη ζήτηση.
Η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται ομοιόμορφα
σε όλη την έκταση της πόλης και εξαρτάται αποκλειστικά σχεδόν από την ηλικία της οικοδομής
(Πίνακας 1). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα νεόδμητα διαμερίσματα κυμαίνεται από 1100 έως 1350
€/τ.μ. Ανεξαρτήτως της ηλικίας του ακινήτου, η
αναμενόμενη τιμή ενοικίασης εav κυμαίνεται στα
4 €/τ.μ., εξαρτώμενη κυρίως από την ποιότητα κατασκευής και τη θέση του ακινήτου.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η επένδυση στην
ΑΑ στην πόλη της Ξάνθης δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εξ ορισμού επικερδής. Ωστόσο, στην πόλη
διαμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ο φοιτητικός πληθυσμός, καθώς και το προσωπικό της
Πολυτεχνικής Σχολής και επιπλέον οι αξιωματικοί
του Δ΄ Σώματος Στρατού. Ως εκ τούτου, επενδύσεις στην ΑΑ με στόχο την εκμετάλλευση μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αποδειχθούν
προσοδοφόρες.
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προαναφέρθηκε, η αναμενόμενη τιμή ενοικίασης
εav στην πόλη της Ξάνθης ανέρχεται στα 4€/τ.μ.
καθορίζεται συνυπο-

λογίζοντας μια αισιόδοξη

και μια απαισιόδοξη

τιμή
ενοικίασης. Η πρώτη λαμβάνεται ίδια για
όλα τα ακίνητα και 10% μεγαλύτερη της εav. Η
δεύτερη εξαρτάται από την ηλικία της ιδιοκτησίας
και οι τιμές της δίνονται στη στήλη ΙΙ του πίνακα

Πίνακας 1: Ετήσιο ποσοστό υποτίμησης ενοικίου.
Table 1: Annual rental depreciation rate.Ηλικίες

3.2. Δεδομένα και παραδοχές
Εξετάζεται η περίπτωση επένδυσης ιδίων κεφαλαίων ύψους 500.000€ σε οριζόντιες ιδιοκτησίες,
με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση τους επί
15 έτη και τη μεταπώλησή τους στο τέλος της περιόδου. Η αξιολόγηση αφορά 40 υποψήφια διαμερίσματα εντός της Ξάνθης. Το πληροφοριακό υλικό
συλλέχθηκε από γραφεία παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών. Το υποσύνολο των διαμερισμάτων
με τιμές IRR μεγαλύτερες από την ελάχιστη αποδεκτή τιμή r = 9,5%, περιλαμβάνει 12 αποδεκτά
ακίνητα, τα οποία αξιολογούνται με πολυκριτήρια
ανάλυση (βλ. 3.3).
(8)

3.3. Υπολογισμός του εσωτερικού ποσοστού
απόδοσης
Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης IRR υπολογίζεται εξισώνοντας με μηδέν την καθαρή παρούσα
αξία της χρηματοροής εσόδων και εξόδων. Προκειμένου να υπολογιστεί η παρούσα αξία των εσόδων από την ενοικίαση των ακινήτων
χρησιμοποιείται το αυξητικό μοντέλο του Gordon,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνάρτηση του εισοδήματος σε σχέση με τον χρόνο θεωρείται γνησίως
αύξουσα [5]. Σύμφωνα με αυτό η παρούσα αξία
υπολογίζεται με τη σχέση 8, όπου D το εισόδημα
στο τέλος της πρώτης περιόδου,
η ετήσια
ονομαστική αύξησή του και d η μείωση του ενοικίου κάθε ιδιοκτησίας ως συνάρτηση της ηλικίας
του (Πίν. 1, στήλη Ι)[9].
Η παλαιότητα του ακινήτου συνυπολογίζεται στον
καθορισμό της μέσης τιμής ενοικίασης

Ωστόσο, στην παρούσα η

. Όπως

1. Ως εκ τούτου η υπολογίζεται σύμφωνα με τη
σχέση 9, θεωρώντας ότι η τιμή ενοικίασης σε
σχέση με την ηλικία της ιδιοκτησίας ακολουθεί την
κατανομή βήτα. Η μηνιαία πρόσοδος υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά μέτρα της
ιδιοκτησίας επί την

.
(9)
(10)

Για τον υπολογισμό του IRR θεωρείται ότι οι
χρηματοροές ανακύπτουν στο τέλος κάθε έτους και
ως έτος μεταπώλησης το τέλος του 15ου έτους
κτήσης. Το κόστος των ανακαινίσεων υπολογίζεται
για το 30ο έτος ηλικίας των ιδιοκτησιών. Εξαίρεση
στο τελευταίο αποτελούν τα παλαιά διαμερίσματα,
στα οποία το κόστος ανακαινίσεων έχει
ενσωματωθεί στο κόστος της αρχικής επένδυσης.
Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης r ισούται με
9,5%, λαμβάνοντας if = 5% το απαλλαγμένο από
κίνδυνο επιτόκιο, ir = 1,5% το πριμ κινδύνου και
ii = 3% τον πληθωρισμό (Σχέση 10).
Η καθαρή παρούσα αξία NPV (Net Present
Value) υπολογίζεται αθροίζοντας στα έσοδα που
προκύπτουν από την εκμετάλλευση του ακινήτου
εκείνα από την πώληση τους στο τέλος της
περιόδου και αφαιρώντας τα έξοδα της
συντήρησης και της αρχικής επένδυσης. Από την
αξιολόγηση προκύπτει ότι 12 από τις 40
ιδιοκτησίες ικανοποιούν το κριτήριο του 9,5% που
τέθηκε για IRR. Αυτές αποτελούν το σύνολο των
αποδεκτών ακινήτων της πολυκριτήριας ανάλυσης.
Η θέση τους στο ΔΔ της Ξάνθης δίνεται στον χάρτη
του Σχήματος 6.
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Σχήμα 6: Τα ακίνητα της αξιολόγησης
Figure 6: The properties to be evalueted.
Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης των αποδεκτών ακινήτων.
Table 2:Multicriteria evaluation criteria.

3.4. Διαμόρφωση πολυκριτήριου μοντέλου
απόφασης
Ανεξαρτήτως των μεθόδων και των μοντέλων
που μπορούν να αναπτυχθούν για την αξιολόγηση
ιδιοκτησιών, τα κριτήρια απόφασης μπορούν να
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είναι είτε χωρικά είτε περιγραφικά. Τα πρώτα αποσκοπούν να αξιολογήσουν το εγγύτερο περιβάλλον
των ιδιοκτησιών, ενώ τα δεύτερα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους. Τα χωρικά κριτήρια
μπορούν περαιτέρω να διακριθούν σε κριτήρια
θέσης, εγγύτητας και κατεύθυνσης [16].
Αναφορικά με την αξιολόγηση ιδιοκτησιών που
προορίζονται για οικιστική χρήση, οι Kaklauskas et al.
[2007] προτείνουν τη χρήση 21 κριτήριων. Ο αριθμός
αυτός, ωστόσο, διευρύνεται, αν ληφθεί υπόψη σχετική
αρθρογραφία [12, 13, 15]. Με άξονα την προαναφερθείσα βιβλιογραφία και με κατάλληλες προσαρμογές,
οι οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της περιοχής μελέτης, η αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας υλοποιείται με τη χρήση 31 κριτηρίων απόφασης
(Πίνακας 2). Τα κριτήρια ομαδοποιήθηκαν σε ιεραρχικό μοντέλο τεσσάρων επιπέδων στόχων και υποστόχων, που εν πολλοίς καθορίζουν (α) την τελική τιμή
πώλησης, (β) τη διαφύλαξη επιθυμητού επιπέδου διαβίωσης, (γ) την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών και (δ) την απόδοση των επενδύσεων, που
εκφράζεται από το αντίστοιχο IRR.
Το μοντέλο επιτρέπει τη διενέργεια αξιολογήσεων
με τη χρήση τόσο ποιοτικών, όσο και ποσοτικών κριτηρίων απόφασης. Στις περιπτώσεις των δυικών κριτηρίων οι ιδιοκτησίες που τα ικανοποιούν, λαμβάνουν
το σύνολο της βαρύτητας του κριτηρίου, ειδάλλως μηδενική προτίμηση. Λόγω του περιορισμένου μεγέθους
της πόλης της Ξάνθης στην παρούσα τα χωρικά κριτήρια προσδιορίζουν μεγέθη εγγύτητας. Η εκτίμηση
των επιδόσεων στα χωρικά κριτήρια υλοποιήθηκε στο
περιβάλλον του λογισμικού ArcGIS (Σχήμα 7). Από
τεχνικής άποψης αυτό κατέστη εφικτό με τη διαμόρ-

Σχήμα 7: Αποστάσεις από μικρά πολυκαταστήματα.
Figure 7: Distances from mini-markets.
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φωση των ψηφιδωτών, που αποδίδουν τις ευκλείδειες
αποστάσεις από τους στόχους της ανάλυσης και κατόπιν την εξαγωγή των τιμών, που καταγράφουν τα
αποδεκτά ακίνητα στον πίνακα απόφασης της γεωγραφικής βάσης δεδομένων.
3.5.
Σύσταση του χαρτοφυλακίου ακινήτων
Η διαμόρφωση του πίνακα απόφασης επιτρέπει
να υπολογιστεί η ανά κριτήριο προτίμηση που συγκεντρώνουν τα δώδεκα αποδεκτά ακίνητα ως το γινόμενο της σταθμισμένης βαρύτητας του
κριτηρίου και της προτυποποιημένης σε αυτό επίδοσής του. Η τελευταία, σύμφωνα με τη μέθοδο
της βέλτιστης επίδοσης για κριτήρια οφέλους και

8

κόστους, δίνεται από τις σχέσεις 11(α) και 11(β)
αντιστοίχως. Κατόπιν, η συνολική προτίμηση των
αποδεκτών ακινήτων υπολογίζεται σύμφωνα με
τον κανόνα σύνθεσης των προτιμήσεων της αθροιστικής συνάρτησης αξιών. Στον πίνακα 2 δίνονται
τόσο οι ανά κριτήριο, όσο και οι ως προς τον συνολικό σκοπό της ανάλυσης προτιμήσεις των αποδεκτών ακινήτων σεναρίων. Δεδομένου ότι το
συνολικό κόστος των διαμερισμάτων ανέρχεται
στις 947.000€, αναζητείται εκείνος ο συνδυασμός
που μεγιστοποιεί το όφελος του αποφασίζοντα,
ικανοποιώντας ταυτόχρονα τον περιορισμό του
διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Πίνακας 2: Αξιολόγηση των ακινήτων ως προς τα κριτήρια απόφασης και σύσταση χαρτοφυλακίου.
Table 2: Properties evaluation with respect to the decision criteria and portfolio construction.
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(11α)
(11β)

Η τελική σύσταση του χαρτοφυλακίου ως
επίλυση του ακέραιου προγράμματος (Επιλογή Α)
οδηγεί στην επιλογή επτά ακινήτων με συνολικό
αρχικό κόστος επένδυσης 491.000€ και αθροιστική
προτίμηση 5,31 μονάδων. Στον πίνακα 2
παρατίθενται, επίσης, τα αποτελέσματα που θα
προέκυπταν από την ταξινόμηση και επιλογή
σεναρίων έως την εξάντληση του προϋπολογισμού
(Επιλογές Β και Γ). Στην πρώτη περίπτωση
ικανοποιείται ο περιορισμός του διαθέσιμου αρχικού
κεφαλαίου, ενώ στη δεύτερη η διαδικασία σταματά
μόλις συλλεχθούν μονάδες προτίμησης αντίστοιχες
με αυτές που διασφαλίζονται στην Επιλογή Α. Η
συγκριτική αξιολόγηση φανερώνει την υπεροχή της
προτεινόμενης διαδικασίας, καθώς στην Επιλογή Α
το κόστος αγοράς κάθε μονάδας προτίμησης
ανέρχεται στις 92.383€ έναντι των 97.866€ και
97.878€ των Β και Γ αντιστοίχως.
4. ΣΥΜΠερΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση των ΣΓΠ σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα βελτιώσουν σημαντικά
την ποιότητα των διενεργούμενων αναλύσεων στο
πλαίσιο της κτηματαγοράς. Επιπλέον, τόσο η ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων που θα παρέχουν
πληροφορίες αναφορικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία, όσο και τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς ακινήτων κρίνεται ότι θα διευκολύνουν ουσιαστικά τη
διενέργεια οικονομικοτεχνικών ex-post και ex-ante
αναλύσεων, καθώς και την ανάπτυξη προγνωστικών
μοντέλων.
Η αντιμετώπιση της σύστασης χαρτοφυλακίου
ακινήτων ως πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης επιτρέπει να ενσωματωθούν στην ανάλυση τόσο τα ποιοτικά, όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των
εξεταζόμενων ακινήτων. Ειδικότερα, η χρήση της
ΑΗΡ παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός συγκροτημένου μεθοδολογικού πλαισίου. Η συνέργεια

της μεθόδου με τα ΣΓΠ επιτρέπει την έγκαιρη και
έγκυρη επίλυση προβλημάτων, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας αναλύσεων ευαισθησίας.
Η διαδικασία της σύστασης χαρτοφυλακίου ακινήτων, που προτείνεται στην παρούσα εργασία, είναι
επαρκώς γενική και με ελάχιστες προσαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Επιπλέον, το απαραίτητο λογισμικό για την υλοποίησή της είναι διαθέσιμο σε ισχυρά, αξιόπιστα και
προσιτών τιμών εμπορικά πακέτα.
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Abstract
The proposed procedure is applied according to
This paper introduces a new approach to the way that Real Estate
the following steps:
portfolios are constructed. The property acquisition process is conStep 1: Internal rate of return (IRR) calculation
fronted as a multiple-criteria problem, and the properties are evaluated by the Analytical Hierarchy Process. The use of Geographical
for the N properties that are under investigation.
Information Systems accelerates and facilitates the handling of all
Step 2: Define a threshold value as the acceptinformation related to the decision analysis criteria. Finally, through
able
rate of return r. The M properties, M ≤ N, that
the use of integer programming the portfolio properties are selected.
verify the constraint r ≤ IRR make up the multicriThe proposed portfolio construction procedure is applied to a case
study. This procedure is adequately generic and can be applied to a
teria evaluation alternatives set, i.e. the properties
wide range of applications with minimal adjustments.
to be evaluated.
During recent years, investments in Real Estate
Step 3: Spatial database modulation and deci(RE) have gained the interest of many researchers
sion table determination by estimating the perform[4, 9]. Globally, the private-funded construction
ance of alternatives relative to decision analysis
sector, which absorbs a big portion of the capital
criteria.
invested in RE, constitutes a very important factor
Step 4: Decision analysis hierarchy formation
influencing the values of the macroeconomic variand priorities, wj, of the decision criteria estimation
ables. Also notable is the widespread conviction
using AHP.
that investment in RE is one of the safest choices
Step 5: Standardization of the per criterion peramongst other long-term investments [5, 7].
formance of alternatives according to the maximum
The present paper focuses on RE portfolio conscore method.
struction, where the invested capital is spread over
Step 6: Calculation of the global priority, , of
a sufficient number of properties. According to the
literature, portfolio management methods and tech- each candidate property using the additive value
niques may be applied when the investment con- function.
Step 7: RE Portfolio construction as the solution
sists of more than four properties [5]. Given that
property values are affected by a wide range of fac- derived by the integer program that aims at maxitors, the problem of RE portfolio construction can mizing the decision maker’s preferences, subject to
be approached as a multiple-criteria decision aiding the available budget constraint.
The procedure proposed in the present paper is
problem.
adequately
generic and can be applied to a variety
The proposed procedure and all its supporting
techniques are described in Section 2. In Section 3 of applications with minimal adjustments. Morean extended example is described, as a case study over, the computational part can be easily pertaking place in the town of Xanthi, and finally in formed by a variety of inexpensive and reliable
software packages.
Section 4 the conclusions are presented.
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