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ΘΔΜΑ:  Οξύνεται η στεγαστική κρίση στην Γερμανία 

 

Σπλερίδεηαη ε έληνλε αλεζπρία ζηε Γεξκαλία γηα ηελ ζπλερηδόκελε πησηηθή ηάζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ επηηείλεη πεξαηηέξσ ην ήδε νμύ ζηεγαζηηθό πξόβιεκα 

ζε όιε ηε ρώξα. Σύκθσλα κε ηελ Έθζεζε Εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Κεληξηθήο Επηηξνπήο 

Αθηλήησλ (Ζentrale Θmmobilien Ausschuss, ΖΘΑ) πνπ εθπξνζσπεί ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο 

αθηλήησλ, ην ζηεγαζηηθό έιιεηκκα ζηε Γεξκαλία έρεη θηάζεη ζην ρεηξόηεξν ζεκείν ηεο 

ηειεπηαίαο 20εηίαο. Η ελ ιόγσ Έθζεζε ππνινγίδεη όηη έσο ην 2025 ζα απαηηνύληαη 700.000 λέα 

δηακεξίζκαηα θάζε ρξόλν, γηα αληηκεηώπηζε ηεο ζηεγαζηηθήο θξίζεο: απηή ε εθηίκεζε 

ζπκθσλεί κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Θλζηηηνύηνπ Pestel (Αλλόβεξν) ζε ζρεηηθή κειέηε ζηηο αξρέο 

2023. 

Υπελζπκίδεηαη όηη θπβεξλεηηθή δέζκεπζε απνηειεί ε αλέγεξζε θάζε ρξόλν 400.000 

λέσλνηθηζηηθέο κνλάδσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 100.000 ζα είλαη θνηλσληθέο θαηνηθίεο γηα ρακειά 

εηζνδήκαηα θιπ., ελώ πξόζθαηα (29.01) ε γ/Υπνπξγόο Σηέγαζεο, Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Καηαζθεπώλ, Κ. Geywitz / SPD αλαζεώξεζε πξνο ηα πάλσ ηνλ ζηόρν απηό αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά όηη «ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πηζαλόηαηα ρξεηαδόκαζηε 500.000 - 600.000 

δηακεξίζκαηα θάζε ρξόλν, ιόγσ θαη ηεο  κεγάιεο αύμεζεο ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Οπθξαλία». 

Παξόια απηά, βάζεη εθηηκήζεσλ ηνπ γ/Οηθνλνκηθνύ Θλζηηηνύηνπ (Κνισλία) , ην 2021 

νινθιεξώζεθαλ κόιηο 293.400 λέα δηακεξίζκαηα, ην 2022 280.000, ελώ γηα ην 2023 

πξνβιέπνληαη αθόκε ιηγόηεξα, κόιηο 245.000. 

O Πξόεδξνο ηεο ΖΘΑ Α. Mattner εθηηκά όηη ην 2024 1,4 εθ. άηνκα ζηελ Γεξκαλία δελ ζα 

κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ζηέγε. Εθηόο από ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε κεησκέλε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα,  ην πξόβιεκα νμύλεη ην λέν γξαθεηνθξαηηθό πιέγκα ησλ γ/Καλνληζκώλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. Η ΖΘΑ αζθεί θξηηηθή ζηε Γ/Κπβέξλεζε θαη ελώλεη ηε θσλή ηεο 

κε ηηο άιιεο ζπλαθείο Ελώζεηο: ηνλ  Σύλδεζκν Γεξκαλώλ Ελνηθηαζηώλ (Deutsche Mieterbund), 

θαη ην Σπλδηθάην ηνπ θιάδνπ ησλ Καηαζθεπώλ (IG BAU), πνπ δεηνύλ λέν γελλαίν παθέην 

θξαηηθήο ζηήξημεο γηα αλέγεξζε λέσλ θαηνηθηώλ.  

Ωζηόζν, ε θπξία Geywitz θαη ηα ζηειέρε ηνπ γ/Υπνπξγείνπ Καηαζθεπώλ παξακέλνπλ πνιύ 

επηθπιαθηηθά ζε έλα ηόζν κεγάιν πξόγξακκα επηδνηήζεσλ. Απαληώληαο ζηνλ θ. Mattner, ε 

γ/Υπνπξγόο Καηαζθεπώλ αλαξσηήζεθε «ηη πξαγκαηηθά ζα ζπκβεί αλ δηαζέζνπκε κεξηθά δηο ζε 

κηα πιήξσο θνξεζκέλε από άπνςε ρσξεηηθόηεηαο αγνξά; Τόηε πηζαλόηαηα νη θαηαζθεπέο ζα 

είλαη πηζαλόηαηα αθόκε αθξηβόηεξεο θαη ζα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα ππνρσξήζεη 

ην θόζηνο». Απεπζύλνληαο έκκεζεο βνιέο πξνο ηηο γ/θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη ηηο 

γ/επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο νηθηζηηθώλ αθηλήησλ (Wohnungsunternehmen) ε Υπνπξγόο 

Geywitz ππνζηήξημε όηη πξέπεη λα απμεζεί ε παξαγσγηθόηεηα ζηηο θαηαζθεπέο, πξνθαιώληαο 

ηελ αληίδξαζε ηνπ T.-O. Müller, γεληθνύ δηεπζπληή ηνπ Κεληξηθνύ Σπλδέζκνπ ηεο Γεξκαληθήο 

Καηαζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο e.V. (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.), ν νπνίνο 



δήισζε ραξαθηεξηζηηθά «όηη ν θιάδνο είλαη από θαηξό έηνηκνο, θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηνλ απνδηνπνκπαίν ηξάγν». 

Σε πξώηε θάζε, ε Γ/Κπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη λα επηδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή ηδηαίηεξα 

ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ θαηνηθηώλ κε €750 εθ. εηεζίσο κέζσ ρακειόηνθσλ δαλείσλ ηεο 

γ/Τξάπεδαο Αλαζπγθξόηεζεο (KfW), ελώ ζε € 14,5 δηο αλέξρεηαη ην πνζό πνπ (βάζεη ηνπ 

ηζρύνληνο ζρεδηαζκνύ)  έρεη πξνβιεθζεί έσο ην 2026 γηα ηελ θαηαζθεπή θνηλσληθώλ 

θαηνηθηώλ. Παξόια απηά, ε θπξία Geywitz ππεξαζπίζηεθε ηελ αλαγθαηόηεηα πξνζαξκνγήο 

ζηα λέα πεξηβαιινληηθά πξόηππα, παξά ηε δύζθνιε ζπγθπξία ιόγσ ηνπ θαιπάδνληαο 

πιεζσξηζκνύ, ηεο εθηίλαμεο ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία. Όπσο αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά, «αλ πεξηκέλεηε κηα ήζπρε θαη βνιηθή ζηηγκή γηα λα εηζαγάγνπκε ηα πξόζζεηα 

πεξηβαιινληηθά πξόηππα, απηή δε ζα έξζεη πνηέ». 

Πάλησο, ε Γ/Κπβέξλεζε παξαδέρεηαη όηη είλαη αλαγθαία κηα ζεηξά πξόζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε, ηελ απινύζηεπζε ησλ πνιενδνκηθώλ δηαδηθαζηώλ, θαη ηελ αλαζεώξεζε ησλ 

νηθνδνκηθώλ θαλνληζκώλ. Εληόο ηνπ 2023 αλακέλεηαη λα  θαηαζηεί δπλαηή ε ςεθηαθή 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, ελώ ην επόκελν έηνο ζα είλαη πιήξσο 

ςεθηνπνηεκέλε θαη ε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ απηώλ, έξγν πνπ ζα επσκηζηνύλ 

ηα νκόζπνλδα Κξαηίδηα θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Η δηαξθήο επηδείλσζε ηνπ ζηεγαζηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηε Γεξκαλία έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ αλνδηθνύ ξπζκνύ ησλ ηηκώλ ελνηθίαζεο. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ 

Έθζεζε Εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο ZIA, ε κέζε ηηκή ελνηθίαζεο θαηνηθηώλ αλήιζε ην 2020 ζηα € 

9,10 η.κ., απμεκέλε θαηά 5,2% ζε εηήζηα βάζε. Αλαιπηηθόηεξα, ην δ΄ ηξίκελν 2022 ηα 

κηζζώκαηα δηακνξθώζεθαλ ζηα € 18,07 αλά η.κ ζην Μόλαρν, € 13,63 ηε Φξαλθθνύξηε, € 

13,45 ζηε Σηνπηγάξδε, € 12,39 ζηελ Κνισλία, € 12,27 ζην Βεξνιίλν, € 11,87 ζην 

Νηύζζειληνξθ θαη € 11,83 ζην Ακβνύξγν.  

Σε ό,ηη αθνξά ηηο ηηκέο αγνξάο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ, ε Έθζεζε ηεο ΖΘΑ επηβεβαηώλεη ηελ 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αλόδνπ ηνπο, θαζώο ε απόηνκε αύμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνύ 

έρεη θαηαζηήζεη πνιύ αθξηβή ηε δαλεηνδνηηθή ρξεκαηνδόηεζε. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Interhyp, ηνπ κεγαιύηεξνπ κεζίηε ζηεγαζηηθώλ ελππόζεθσλ δαλείσλ, κεηώζεθε ζεκαληηθά ν 

ζπλνιηθόο όγθνο ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ ην 2022, ελώ ην ελδηαθέξνλ ησλ αγνξαζηώλ 

κεηαηνπίζηεθε πξνο ηα παιαηόηεξα αθίλεηα. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην ην κεξίδην ησλ λέσλ 

θαηαζθεπώλ ζην ζπλνιηθό όγθν ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ κεηώζεθε από 30 ζε 15 %. Σε 

γεληθέο γξακκέο, νη πειάηεο ηεο Interhyp πξνηίκεζαλ ην 2022 λα αγνξάζνπλ παιαηόηεξα θαη 

κηθξόηεξα αθίλεηα: ε κέζε ειηθία ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ νηθηώλ απμήζεθε από ηα 38 (2021) 

ζηα 46 έηε. Γηα ηηο ηδηνθαηνηθνύκελεο κνλνθαηνηθίεο, ε κέζε επηθάλεηα δηαβίσζεο κεηώζεθε 

από 161 ζε 156 η.κ., ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηακεξηζκάησλ παξέκεηλε ζηαζεξή ζηα 80 η.κ.  

Σύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο Interhyp, ε νπνία ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ αλαιπηώλ ηνπ θιάδνπ, νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ ζα ζπλερίζνπλ λα 

απμάλνληαη, κέρξη ε αγνξά λα αλαθηήζεη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο, πηζαλώο ζηα ηέιε ηνπ 

2023. 

 


