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Προβλέψεις για τον τομέα των ακινήτων στην Ισπανία σε συσχετισμό με την κρίση του 

κορωνοϊού στην Ισπανία  

 

Ο τομέας των ακινήτων στην Ισπανία είχε παρουσιάσει μεγάλη και ταχεία αύξηση τα τελευταία 

έτη. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων είχαν αυξηθεί ενώ παράλληλα είχαν αυξηθεί και οι τιμές των 

κατοικιών τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση. Ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες πόλεις της 

χώρας, ήτοι την Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, οι τιμές των ενοικίων είχαν αυξηθεί σημαντικά, 

απορροφώντας υψηλό ποσοστό του μισθού των πολιτών.  

Δεδομένων των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 στις οικονομίες των χωρών, 

η αγορά των ακινήτων δεν μένει ανεπηρέαστη. Σύμφωνα με τον εδώ οικονομικό τύπο, οι αγορές 

κατοικιών, τόσο νέων όσο και εκείνων που αφορούν επαναπωλήσεις, θα επηρεαστούν 

σημαντικά, ενώ θα επιστρέψουν στα, προ πανδημίας, επίπεδα, από τον Δεκέμβριο τ.έ.. Σύμφωνα 

με τα δύο προηγούμενα έτη, ο αριθμός των αγοραπωλησιών ακινήτων στη χώρα ξεπερνούσε τις 

500.000, το οποίο αντιστοιχεί σε 40.000 με 50.000 μηνιαίες συμφωνίες. Συγκεκριμένα, 

προβλέπεται η μηδενική αγορά ακινήτων κατά τους μήνες Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς η 

χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και είναι αβέβαιο το πότε θα επανέλθει η 

οικονομία στους κανονικούς της ρυθμούς. Ειδικοί του κλάδου προβλέπουν μία αρχική αλλά μικρή 

δραστηριότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τον 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τ.έ. για να επανέλθει σε ρυθμούς, της τάξεως 40.000 με 50.000 

πωλήσεων, τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. 

Οι επιπτώσεις βέβαια δεν θα είναι ίδιες για όλες τις κατηγορίες ακινήτων ενώ διαφορές στη 

διάρκεια της προαναφερόμενης βραχυχρόνιας κρίσης θα παρατηρηθούν και μεταξύ των πόλεων 

της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, όσα ακίνητα προορίζονται για εμπορικά καταστήματα, εκδηλώσεις 

κοκε θα πληγούν περισσότερο, καθώς, παρακολουθώντας και το παράδειγμα της Κίνας, οι 

κινηματογράφοι, τα θέατρα κοκε, δεν είναι ακόμη ανοικτά για τους πολίτες. Παρόμοια τακτική 

αναμένεται να υιοθετηθεί και από την Ισπανία, κυβερνητικά στελέχη της οποίας, όπως 

αναμενόταν, έχουν δηλώσει ότι τα μέτρα θα αρθούν σταδιακά. Αντίστοιχα, τα ακίνητα που 

προορίζονται για επαγγελματικά γραφεία και επιχειρήσεις, θα βιώσουν πτώση η οποία, ωστόσο, 

θα ανακάμψει σχετικά γρήγορα από τη στιγμή που ξεκινήσει εκ νέου η επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μικρότερες πόλεις της επαρχίας θα αργήσουν περισσότερο να 

θεραπευτούν από την εν λόγω κάθοδο. Αντίθετα, οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, η 

Μαδρίτη και η Βαρκελώνη, θα επανέλθουν στα προ-καραντίνας επίπεδα ταχύτερα, αφού η ζήτηση 

σε αυτές είναι μεγαλύτερη. 

Αναφορικά με τις τιμές, προβλέπεται μείωση των τιμών στις πωλήσεις τόσο των νέων όσο και 

των υπόλοιπων ακινήτων, με τις νέες κατοικίες όμως να πλήττονται πιο ελαφριά. Μείωση θα 

παρατηρηθεί και στα ενοίκια των κατοικιών, αν και σε μικρότερο ποσοστό από ό,τι στις πωλήσεις.  
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Οίκοθεν νοείται ότι σε κάθε περιοχή της χώρας θα διαφοροποιούνται αρκετά οι ανωτέρω μειώσεις, 

ενώ δεδομένων των καταστάσεων προβλέπεται μεγαλύτερη προσφορά μακροχρόνιας ενοικίασης 

κατοικιών καθώς ορισμένοι ιδιοκτήτες θα διακόψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η εν λόγω τάση 

θα είναι εντονότερη στις δύο προαναφερθείσες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Συγκριτικά, η μέση 

τιμή πώλησης ακινήτων στην Ισπανία, τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στα 1.663 ευρώ ανά τ.μ., 

παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 3,1%. Κατά το πρώτο τρίμηνο τ.έ. παρατηρήθηκε μικρή πτώση 

0,3% στις τιμές των επαναπωλήσεων κατοικιών, παρατηρήθηκε, όμως, αύξηση σε ορισμένες 

Κοινότητες, όπως στις Κανάριες Νήσους (+2,8%), την Εστρεμαδούρα (+2,2%) και τη Μούρθια 

(+1%). Για το πρώτο τρίμηνο 2020, οι Βαλεαρίδες Νήσοι συνεχίζουν να αποτελούν την ακριβότερη 

Κοινότητα με 3.075 ευρώ ανά τ.μ., ακολουθούμενες από τη Μαδρίτη με 2.803 ευρώ ανά τ.μ. και 

τη Χώρα των Βάσκων με 2.597 ευρώ ανά τ.μ.  
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