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Μετά µανίας αγοράζουν ακίνητα σε όλη την Ευρώπη Ελληνες εφοπλιστές και επιχειρηµατίες. Σε τέτοιο βαθµό µάλιστα που 
ακόµα και οι κτηµατοµεσίτες έχουν εκπλαγεί από το κύµα εξόδου κεφαλαίων από τη χώρα µας µε προορισµό, κυρίως, τις 
αγορές της Γερµανίας και της Βρετανίας και δευτερευόντως της Γαλλίας και της Ελβετίας.  
 
Από τον Ιανουάριο του 2010, σύµφωνα µε τον κ. Κωνσταντίνο Φόλµπαχ, σύµβουλο ακινήτων της ImmoConsult, 
πολύ µεγάλη είναι κατ' αρχήν η ροή επενδύσεων προς τη Γερµανία. Αιτία; Οι υψηλές αποδόσεις που προσφέρουν εκεί τα 
ακίνητα. Κυµαίνονται µεταξύ 6% και 8% κατά µέσο όρο για κατοικίες και από 8% έως 10% για επαγγελµατικά ακίνητα 
(γραφεία και καταστήµατα). 
 
Οπως τονίζει στο B& Real Estate Investment ο κ. Μάικ Βασιλείου, επικεφαλής της κτηµατοµεσιτικής εταιρείας ΝΑΙ 
Global και πρόεδρος του ελληνικού παραρτήµατος της ∆ιεθνούς Ενωσης Μεσιτών, οι πόλεις που συγκεντρώνουν 
το µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το Βερολίνο, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και η Στουτγάρδη, ενώ ο κ. Φόλµπαχ προσθέτει 
και τη Φραγκφούρτη. Οµως, το Βερολίνο αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για τους Ελληνες, τόσο λόγω των υψηλών 
αποδόσεων όσο και λόγω των χαµηλών τιµών. Τα δηµοφιλέστερα ακίνητα είναι τα µεικτής χρήσης, που συνδυάζουν, για 
παράδειγµα, διαµερίσµατα µε εµπορικά καταστήµατα ή γραφεία. 
 
Το κόστος τους βέβαια είναι υψηλό, µιας και πρόκειται για επενδυτικά ακίνητα αποδόσεων, ωστόσο χρηµατοδότηση έως 
και 60% της αξίας του ακινήτου προσφέρουν πλέον και γερµανικές τράπεζες. 
 
Σύµφωνα µε τον κ. Φόλµπαχ, η τιµή εκκίνησης είναι τα 700.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις µεγαλύτερων ακινήτων, ωστόσο, 
το κόστος εύκολα εκτινάσσεται σε κάποιες δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Ετσι, συστήνονται ακόµα και οµάδες επενδυτών, 
ώστε να επιµεριστούν τόσο το τίµηµα όσο και το ρίσκο. 
 
Παραδοσιακά βέβαια και η αγορά της Βρετανίας συνιστά αγαπηµένο «προορισµό» για Ελληνες επενδυτές ακινήτων. 
Σύµφωνα µε τη βρετανική εταιρεία ακινήτων Knight Frank, εύπορες ελληνικές οικογένειες κινούνται επιθετικά τους 
τελευταίους µήνες για την απόκτηση πολυτελών κατοικιών στο κεντρικό Λονδίνο. 
 
Τελευταία, στον επενδυτικό «χάρτη» εισήλθαν η Γαλλία και η Ελβετία. Στην πρώτη περίπτωση, ξεχωρίζουν επενδυτικά 
ακίνητα στο Παρίσι και λιγότερο στην Λιόν, µε τις αποδόσεις να διαµορφώνονται στο 8,5% κατά µέσο όρο. Αντίστοιχα, 
στην Ελβετία ξεχωρίζουν τα σαλέ στις Αλπεις, µε τη χώρα να συγκεντρώνει αρκετές προτιµήσεις, λόγω της σταθερότητας 
που προσφέρει και όχι χάρη στις αποδόσεις των ακινήτων της. 
 
Κοινή όµως είναι η διαπίστωση των παραγόντων της αγοράς, ότι αυτή τη στιγµή εξέρχονται της ελληνικής οικονοµίας 
σηµαντικά κεφάλαια. Αυτά προκύπτουν από ρευστοποιήσεις ελληνικών µετοχών και ακινήτων, µε κατεύθυνση 
ασφαλέστερη της ελληνικής αγοράς. 
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