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Το κόστος των κατοικιών στην Ισπανία παρουσιάζει αύξηση υψηλότερη του 

10% για πρώτη φορά σε δέκα χρόνια 

 

Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να δίνει ξεκάθαρα σημάδια συνεχούς ενεργοποίησης. H ισπανική 

ένωση αρχών, αρμόδιων για τα κτηματολόγια των αυτόνομων κοινοτήτων της χώρας, 

ανακοίνωσε σήμερα ότι η τιμή των κατοικιών, για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια, έχει 

παρουσιάσει αύξηση υψηλότερη του 10%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

 

Αναλυτικότερα, η αύξηση φθάνει το 10,7% που είναι ο υψηλότερος ρυθμός που έχει 

παρουσιαστεί από το 2007, ενώ σημειώνεται ότι μόνο μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου τ. έ., η τιμή 

των κατοικιών αυξήθηκε κατά 3%. Παρά το γεγονός αυτό, το κόστος των ακινήτων 

εξακολουθεί να είναι κατά 17% χαμηλότερο από τα ανώτατα όρια που σημειώθηκαν το 2007. 

Σε συνέχεια εκείνης της χρονιάς, σημειώθηκαν ραγδαίες πτώσεις στις τιμές των ακινήτων με 

το 2014 να παρουσιάζει πτώση ύψους 35%, το οποίο ήταν και το κατώτερο όριο που 

σημειώθηκε.  

Σύμφωνα με την ανάλυση, συνεχίζει να φαίνεται μια ευνοϊκή εξέλιξη στις αυξήσεις των τιμών, 

ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν αυτή η κλιμάκωση συνεχίσει, μπορεί να αποτελέσει ανάπτυξη 

συγκυριακού χαρακτήρα. Οι θετικοί ρυθμοί αύξησης του κόστους στέγασης είναι ευνοϊκοί για 

την αγορά στο βαθμό που δεν υπάρχει επιβράδυνση, κάτι που συμβαίνει όταν οι τιμές 

μειώνονται και έχει ως συνέπεια οι επισπεύδοντες να αναμένουν νέες μειώσεις για να λάβουν 

αποφάσεις αγοράς. Ωστόσο, τονίζεται ότι οι υπερβολικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι 

το πιο ελκυστικό σενάριο, καθώς παρεμποδίζουν την πρόσβαση αυτών με χαμηλότερα 

εισοδήματα στην αγορά, μειώνοντας επίσης τον αριθμό των αγορών. Εν κατακλέιδι, τόσο οι 

πτώσεις των τιμών όσο και οι υπερβολικά υψηλές αυξήσεις, έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση ή και την παράλυση της αγοράς. 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι πιστοποιήσεις πωλήσεων έφθασαν τις 500.000 

επιχειρήσεις τους τελευταίους δώδεκα μήνες, και ειδικότερα το δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις 

κατοικιών ήταν 494.263, κατά 15% περισσότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους. Η χρησιμοποιούμενη κατοικία συνεχίζει να είναι ο πρωταγωνιστής της 

αγοράς, με 111.537 αγορές, από το σύνολο των 134.196 που καταχωρήθηκαν μόνο στο 

δεύτερο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει αύξηση στις μεταβιβάσεις κατοικίας, κατά 4,5% σε σύγκριση 

με το προηγούμενο τρίμηνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση από τα μέσα του 2007. Οι 

νέες κατοικίες παρουσίασαν επίσης αύξηση πωλήσεων κατά 1,6%, που αντιστοιχεί σε 22.659 

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτό, οκτώ στις δέκα συναλλαγές ακίνητης περιουσίας που 
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πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν από χρησιμοποιούμενες 

κατοικίες. Η ανάπτυξη των συναλλαγών σε ακίνητα έχει γενικευτεί εδαφικά και έχει ήδη 

καταγραφεί σε έντεκα αυτόνομες κοινότητες, όπου οι εργασίες αυξάνονται σε σχέση με το 

πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Ανδαλουσία ηγείται, με 26.487 συναλλαγές και ακολουθεί η 

Κοινότητα της Βαλένθια, η Καταλονία και η Μαδρίτη, με περισσότερες από 20.000 

συναλλαγές η κάθε μία. Επίσης, το χρέος των ενυπόθηκων δανείων αυξήθηκε κατά 3%, με 

μέσο όρο 1.275 ευρώ ανά τ.μ. Ο μόνος δείκτης που παρουσίασε μείωση ήταν η αγορά 

κατοικιών από αλλοδαπούς, ο οποίος παρά την αύξησή του σε απόλυτους όρους κατά 3,6%, 

που αντιστοιχεί σε 17.000 ακίνητα, υποχώρησε από 13% σε 12,9% έναντι των συνολικών 

συναλλαγών. 

 

 

 

 

 


