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Σε περιόδους µεγάλης αβεβαιότητας είναι δύσκολο να κάνουµε σχέδια.
Με το
ξέσπασµα της πανδηµίας COVID-19 να έχει καταστρέψει τις χρηµατοοικονοµικές
αγορές παγκοσµίως, οι αγορές βιώνουν εκπληκτική µεταβλητότητα, κυρίως επειδή η
πραγµατική απειλή και ο αντίκτυπος του ιού είναι άγνωστη επί του παρόντος. Ο φόβος,
ωστόσο, είναι πραγµατικός, αφού η συντριπτική πλειονότητα των περιουσιακών
στοιχείων έχει επηρρεαστεί, ακόµη και αν αυτό αφορά σε µετοχές χρυσού, µια
κατηγορία που κατεξοχήν πιστεύεται ότι επωφελείται από τις πανικοβληµένες αγορές.
Ξεπερνώντας το αρχικό σοκ της άφιξης του ιού, η προσοχή στρέφεται τώρα σε
µακροπρόθεσµο επίπεδο, µε έµφαση στο πώς η υγεία, η τεχνολογία και η
βιωσιµότητα θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή µας και να οδηγήσουν στην
ανάκαµψη.
Μετά το τέλος των συνθηκών απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του φόβου µετάδοσης
του ιού, θα περιµένουµε να δούµε έντονο ενδιαφέρον για το πώς το δοµηµένο
περιβάλλον µπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευηµερία (well-being) και όχι να τις
θέσει σε µεγαλύτερο κίνδυνο. Πρόκειται για µια φυσική εξέλιξη των συνθηκών που
δηµιουργήθηκαν προσφάτως, όπου τα παγκόσµια ζητήµατα υγείας και ευεξίας των
ανθρώπων θα πρέπει να αντιµετωπιστούν σε τοπικό, αστικό σχεδιασµό, και κατ’
επέκταση σε επίπεδο ακίνητων εγκαταστάσεων. Με περίπου το 50% του
παγκόσµιου πληθυσµού (3,9 δισεκατοµµύρια άτοµα) να βρίσκεται σε κατάσταση
απαγόρευσης κυκλοφορίας, αυτοί που εργάζονται είναι ενεργοί και συµµετέχοντες στο
µεγαλύτερο πείραµα στον κόσµο στο χώρο εργασίας - ένα πείραµα όπου οι
κατοικίες και όχι τα γραφεία έχουν γίνει ο κυρίαρχος τόπος εργασίας.
ESG σηµαίνει ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σε επίπεδο διακυβέρνησης
κριτηρίων για την αξιολόγηση επενδύσεων, όσο το δυνατόν πιο κοινωνικά υπεύθυνων,
που θα επιλεγούν και θα διατηρηθούν στα χαρτοφυλάκια. Η ιδέα είναι ότι, όχι µόνο
µπορούντε να επιτευχθούν επαρκείς επενδυτικές αποδόσεις, αλλά και να βρεθούν
βιώσιµες επενδυτικές ευκαιρίες που είναι επωφελείς για τους εργαζοµένους και την
κοινωνία στο σύνολό της. Η τάση προς επενδύσεις ESG µεταφράζεται σίγουρα στον
κόσµο των ακινήτων. Εστιάζοντας σε φιλικές προς το περιβάλλον, κοινωνικά
συνειδητές και υπεύθυνα διαχειριζόµενες επενδύσεις σε ακίνητα, µπορούµε να
προσβλέπουµε, όχι µόνο σε εξαιρετικές συνολικές αποδόσεις, αλλά και σε δεκαετίες
βιωσιµότητας µπροστά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων
100 ετών, έχει διαπιστωθεί ότι οι αποδόσεις επενδύσεων σε ακίνητα
παρουσιάζουν σηµαντικά λιγότερη µεταβλητότητα από τις µετοχές, µε τις
επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία να έχουν επιδειξει στην πραγµατικότητα
(τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1970) ιδιαίτερη ανθεκτικότητα
και αντοχή σε αποδόσεις σε σχέση µε το χρηµατιστήριο. Φανταστείτε λοιπόν,
πως, υπό το πρίσµα της νέας πραγµατικότητας, και µε πληθώρα µελλοντικών σχέδιων

-2για την τόνωση της οικονοµίας υπό εξέταση και πιθανή εφαρµογή, θα επηρρεάζονταν οι
αξίες και τα µισθώµατα ακινήτων στην περίπτωση που ακολουθούνται πρακτικές
φιλικοί προς ESG.
Προφανώς και δεν ισχύουν όλα τα πιθανά κριτήρια ESG για κάθε τύπο επένδυσης σε
ακίνητα. Εάν, για παράδειγµα, αγοράζατε ή µισθώνατε µια κατοικία για χρήση από
οικογένεια, δεν υπάρχουν πραγµατικά προβλήµατα διακυβέρνησης που θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, δεν µπορεί να παραβλεφθεί ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον
για τους χρήστες (ιδιοκτήτες ή µισθωτές) κατοικιών, το πόσο φιλική σε επίπεδο
διαχείρισης ενέργειας και λοιπών πόρων θα ήταν η εγκατάσταση της κατοικίας
επιλογής τους. Θα τους ενδιέφερε δε ακόµα περισσότερο η ποσοτική αποτίµηση της
συνολικής εξοικονόµησης σε όρους χρήµατος. Στη συνέχεια, κάτι τέτοιο θα επηρρέαζε
προς τη σωστή κατεύθυνση (µετριάζοντας ενδεχοµένως τη µείωση εισοδηµατικής
απόδοσης) την όποια ζητούµενη µείωση ενοικίου λόγω δυσµενών οικονοµικών
συνθηκών και µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών στο
σύνολο. Σύγχρονες κατοικίες µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, που ανταποκρίνονται
στην ασφάλεια υδάτων, στην ανανέωση και ενεργό φιλτράρισµα του αέρα, µπορούν να
αποτελέσουν, όχι µόνο την –προς τη σωστή κατεύθυνση- επιλογή του χρήστη, αλλά να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον επενδυτών και developers, που θα αδράξουν την ευκαιρία
να υλοποιήσουν ESG έργα στο δοµηµένο περιβάλλον και τη βιώσιµη γεωργία. Τα
µακροπρόθεσµα οικονοµικά και κοινονικά οφέλη από τέτοιες επενδύσεις, θα
µπορούσαν - µαζί µε την κορύφωση των επενδύσειων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να επαναπροσδιορίσουν την Ελλάδα ως έναν σηµαντικό κατασκευαστή
πράσινων επενδυτικών προϊόντων, δηµιουργώντας ταυτόχρονα απασχόληση
για πλήθος εκτοπισµένων εργαζοµένων.
Η νέα παράµετρος που διαφοροποιεί τις κατοικίες από τους επαγγελµατκούς χώρους
είναι η πυκνότητα ατόµων που συναθροίζονται σε συγκεκριµένη επιφάνεια και
η συχνότητα εισερχόµενων –εξερχόµενών σε αυτή. Ενώ σε οικιστική χρήση αυτές οι
παράµετροι µπορούν να έιναι σχετικά ελεγχόµενες, σε επαγγελµατική επιβάλεται πλέον
ή ορθή και συνετή διαχείριση χώρων και εισόδων. Όλοι θα αναρωτηθούν πόσο και που
χώρο γραφείου χρειάζονται, ή και πολλά άλλα για να αγωνιστούν σχετικά µε το εάν
έχουν τον κατάλληλο χώρο στα σωστά µέρη για τον κόσµο τους µετά την πανδηµία
τεχνικοοικονοµικά, η σχετική επιτυχία µιας τέτοιας κίνησης από την πλευρά των
επιχειρήσεων είναι πιθανό να έχει µακροπρόθεσµες συνέπειες στον τρόπο µε τον οποίο
οι επιχειρήσεις σκέφτονται και διαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκια των ακινήτων τους, θα
εξαρτηθεί δε από τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν σε επίπεδο win-win µε όλους
τους ενδιαφερόµενους stakeholders.
Υπάρχει πληθώρα εξελίξεων στους επαγγελµατικούς χώρους, µε την ταχύτητα
υιοθέτησης πολλών από αυτές πιθανόν να επιταχυνθούν λόγω της πανδηµίας, έχοντας
εκτεταµένες, θετικές επιπτώσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µας, στην κατανάλωση
ενέργειας και στην ποιότητα ζωής. Πολλές από αυτές φαίνονταν να είναι πολύ µακριά
στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά σε µια στιγµή που η υγεία µας και η ίδια η ύπαρξη µας
απειλούνται, είναι καλό να γνωρίζουµε ότι κάποιο καλό µπορεί τελικά να προέλθει από

-3αυτό. Η ζήτηση για επαγγελµατικά ακίνητα από χρήστες ή επενδυτές θα
αυξηθεί µε βάση την επιρροή και την ταχεία υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών
επόµενου κύµατος. Τέτοιες τεχνολογίες µπορούν να λογιστούν η όποια καινοτοµία
στις βιοεπιστήµες για την πραγµατοποίηση εµβολίων ή διαγνωστικών εξετάσεων, η
αύξηση της παραγωγής όγκου του εργοστασίου µε την επανατοποθέτηση των
απαραίτητων ανεµιστήρων, ή η ευρεία χρήση της τεχνολογίας εικονικών επικοινωνιών
για την ενίσχυση της συνδεσιµότητας σε µια εποχή κοινωνικής απόστασης.
Επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια ή και µεµονωµένα ακίνητα, όπου οι χρήστες-µισθωτές
ακολουθούν σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες σύγχρονες πρακτικές µέ βάση κριτήρια
ESG (ευθυγραµµιζόµενοι µε τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων µερών), θα
µπορούσαν να αντλήσουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον από ιδιώτες και θεσµικούς
επενδυτές (είτε έµµεσα, µέσω ΑΕΕΑΠ, crowdfunding, είτε άµεσα σε ιδιοκτησιακό
επίπεδο), ενισχύοντας και στηρίζοντας επαρκούντως σε βάθος χρόνου τις αποδόσεις
των επενδύσεών τους.
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