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Το 2017 τα ξένα κεφάλαια που επενδύθηκαν για την αγορά ακινήτων
στην Ελλάδα έφθασαν τα 503 εκατ. ευρώ. Το 2018 ξεπέρασαν και τα
800 εκατ. ευρώ.
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Ως βασικός προορισμός ξένων επενδυτών για την αγορά παραθεριστικής κατοικίας καθιερώνεται η

χώρα μας, με τις βίλες στα νησιά του Αιγαίου, τη Χαλκιδική αλλά και την Κρήτη να εμφανίζουν

σταθερά τις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις στη Μεσόγειο. 

Τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις παραθεριστικών κατοικιών αυξάνονται συνεχώς. Αγοραστές δεν

είναι μόνο αυτοί που αναζητούν ένα ωραίο μέρος για το εξοχικό τους, αλλά και όσοι επενδύουν τα

χρήματά τους για να κερδίσουν από την ενοικίαση του ακινήτου που αγοράζουν. Με τη ραγδαία

αύξηση του τουρισμού που παρατηρείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, οι πληρότητες σε βασικούς

προορισμούς φθάνουν το καλοκαίρι και το 100%, τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στις ενοικιαζόμενες

κατοικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ενοίκια να ανεβαίνουν και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι

ανεβαίνουν οι τιμές πώλησης.  

Κάπως έτσι οι πολυτελείς βίλες ειδικά στα νησιά του Νότιου Αιγαίου εμφανίζουν τις καλύτερες μικτές

μισθωτικές αποδόσεις σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων

real estate Algean Property, η Μύκονος βρίσκεται στην κορυφή με μέση απόδοση 8,4% και

ακολουθούν οι: Σαντορίνη (6,4%), Πάρος (6,3%) και Ρόδος (5,5%). Ελκυστικές αποδόσεις εμφανίζουν

και άλλες περιοχές της χώρας όπως το Πόρτο Χέλι (5,1%), η Ελούντα (4,8%) και η Χαλκιδική (4,8%).

Και όλα αυτά όταν οι αποδόσεις στην Ίμπιζα φθάνουν μόλις το 3,9%, στο Saint–Tropez το 3,8% και στη

Μαγιόρκα το 3,5%

Όπως αναφέρει η έκθεση της Algean Property το 2017 τα ξένα κεφάλαια που επενδύθηκαν για την

αγορά ακινήτων στην Ελλάδα έφθασαν τα 503 εκατ. ευρώ, ενώ στην περίοδο Ιανουαρίου –

Σεπτεμβρίου του 2018 παρουσιάστηκε αύξηση άνω του 172% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

του 2017. Κάτι το οποίο σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα η φετινή χρονιά να κλείσει με επενδύσεις

άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, το νούμερο αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς όπως αναφέρει η Algean πολλές

συναλλαγές πραγματοποιούνται εκτός του τραπεζικού συστήματος και δεν καταγράφεται στα

επίσημα στατιστικά της ΤτΕ.

«Η παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα έχει εγκαθιδρυθεί ως εξαιρετικό επενδυτικό προϊόν με

σημαντικές αποδόσεις. Με την οικονομία να κάνει σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη μετά από πολύ

καιρό και τον τουρισμό να σημειώνει αυξήσεις ρεκόρ στις αφίξεις και τις δαπάνες, οι προοπτικές του

τομέα για περαιτέρω ανάπτυξη είναι πιο καλές από ποτέ», σημειώνει η έκθεση της Algean. 
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Πάντως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ειδικά φέτος που είναι εκλογική χρονιά είναι σημαντικό να

μην εκτροχιαστεί η χώρα από την πορεία που έχει μέχρις στιγμής. «Η χώρα πρέπει να παραμείνει

σταθερά προσηλωμένη στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχει λάβει έναντι των Θεσμών και

ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα προσελκύσουν ξένα κεφάλαια μέσω

της απλοποίησης του τεχνικού και νομικού θεσμικού πλαισίου», αναφέρουν. 
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