
                
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ:  Δυςοίωνεσ προβλζψεισ για την πορεία του καταςκευαςτικοφ κλάδου και τησ αγοράσ 
ακινήτων το 2023 

 
Συνδυαςμόσ παραγόντων, όπωσ ο πλθκωριςμόσ, το εκρθκτικό πλζον κόςτοσ των οικοδομικϊν υλικϊν, 
θ αφξθςθ των επιτοκίων και θ διαφαινόμενθ φφεςθ για το 2023 πλιττουν τουσ κλάδουσ τθσ αγοράσ 
ακινιτων / κατοικιϊν και των καταςκευϊν ςτθν Γερμανία  που, ςφμφωνα με όλεσ τισ ενδείξεισ, 
ειςζρχονται ςε περίοδο παρατεταμζνθσ κρίςθσ. 
 
Βάςει των ςτατιςτικϊν δεδομζνων που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα θ Destatis, οι τιμζσ των κατοικιϊν ςε 
όλθ τθν γ/επικράτεια υποχϊρθςαν κατά 0,4% το γ’ τρίμθνο 2022 – για πρϊτθ φορά φςτερα από και 
μια 8ετία διαρκϊν αυξιςεων – ςυγκριτικά με το προθγοφμενο τρίμθνο ιδίου ζτουσ. Αν και πρόκειται 
για μικρι κάμψθ και, παρόλο που ςε ετιςια βάςθ κατεγράφθ και πάλι άνοδοσ τιμϊν (+4,9%), θ εν 
λόγω εξζλιξθ ςυνιςτά τθν πρϊτθ ζνδειξθ ανακοπισ του μζχρι πρότινοσ ξζφρενου ρυκμοφ 
ανατιμιςεων. 
 
Σε ότι αφορά το 2023 οι περιςςότεροι οικονομικοί αναλυτζσ προβλζπουν ςθμαντικι κάμψθ των 
τιμϊν των ακινιτων: Το Γερμανικό Ινςτιτοφτο Οικονομικϊν Ερευνϊν (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung – DIW) κεωρεί πικανι τθν υποχϊρθςθ των τιμϊν των οικιςτικϊν ακινιτων ςε 
ποςοςτό ζωσ και 10%, ενϊ θ DZ Bank αναμζνει θ κάμψθ των τιμϊν το 2023 να ανζλκει ζωσ 6%.  
 
Τα αυξανόμενα επιτόκια δανειςμοφ και θ μεγάλθ άνοδοσ τιμϊν των οικοδομικϊν υλικϊν κακιςτοφν 
μθ ελκυςτικι όχι μόνο τθν αγορά υφιςτάμενων ακινιτων αλλά και τθν καταςκευι νζων κατοικιϊν. 
Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 10μθνο 2022 οι νζεσ καταςκευαςτικζσ παραγγελίεσ μειϊκθκαν κατά 
ςχεδόν 8% ςε ετιςια βάςθ. Μόνο τον Οκτϊβριο τ.ζ., θ εν λόγω μείωςθ των παραγγελιϊν ανιλκε ςτο 
13% ςυγκριτικά με τον αντίςτοιχο μινα του 2021.  
 
Το τμιμα ανάλυςθσ τθσ Deutsche Bank (DB Research) προειδοποιεί για βακιά φφεςθ ςτισ καταςκευζσ 
το ερχόμενο ζτοσ. Συγκεκριμζνα, το 2022 οι επενδφςεισ για νζεσ καταςκευζσ μειϊκθκαν κατά 1,7% 
και θ πτωτικι αυτι τάςθ αναμζνεται να επιταχυνκεί το 2023, με τθν κάμψθ των επενδφςεων ςτον 
καταςκευαςτικό κλάδο να διαμορφϊνεται ςτο 4,3%. Ακόμθ μεγαλφτερθ προβλζπεται να είναι θ 
μείωςθ των νζων οικοδομικϊν αδειϊν (ζωσ και 15%), κακϊσ από 350.000 φζτοσ αναμζνεται να 
διαμορφωκοφν ςε περίπου 3000. 
 
H DB Research κάνει λόγο για «θεμελιϊδη ζλλειψη προςφοράσ η οποία είναι ενδεχομζνωσ 
μεγαλύτερη από ποτζ άλλοτε». Ενϊ, ςυνικωσ, θ ζλλειψθ ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ προκαλεί πτϊςθ 
των τιμϊν ςε μια οικονομικι δραςτθριότθτα, εν προκειμζνω ο κλαςικόσ αυτόσ μθχανιςμόσ 
διαμόρφωςθσ τιμϊν δεν φαίνεται να επιβεβαιϊνεται. Σθμαντικό ρόλο εκτιμάται ότι παίηει και θ 
ψυχολογία των παραγόντων τθσ αγοράσ, θ οποία βρίςκεται ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο.  
 
Σφμφωνα με τθ χειμερινι ζκδοςθ του δείκτθ κλίματοσ ακινιτων (Immobilienstimmungindex – ISI) του 
Ινςτιτοφτου Οικονομικϊν Ερευνϊν (Institut der deutschen Wirtschaft – IW) με ζδρα τθν Κολωνία, ο εν 
λόγω δείκτθσ κατζγραψε τθ μεγαλφτερθ πτϊςθ (-9,1%) από το 2014, όποτε και αναλφκθκε για πρϊτθ 
φορά. Βάςει των ποριςμάτων τθσ ανάλυςθσ του IW, οι γ/κτθματομεςιτικζσ εταιρείεσ αναμζνουν 
πτϊςθ τιμϊν και αγοραπωλθςιϊν.  Το κλίμα είναι αρνθτικό και μεταξφ των μεγάλων εταιρειϊν 



εκμετάλλευςθσ ακινιτων (Wohnungsunternehmen), που τα προθγοφμενα χρόνια είχαν ευνοθκεί από 
τθν υψθλι ηιτθςθ και τα χαμθλά επιτόκια.  
 
Σφμφωνα με τον επικεφαλισ οικονομολόγο τθσ Commerzbank, Jörg Krämer, θ πορεία του 
καταςκευαςτικοφ κλάδου αποτελεί προγνωςτικό δείκτθ για μια επερχόμενθ φφεςθ και, εν 
προκειμζνω, όλα τα ωσ άνω δεδομζνα μάσ προϊδεάηουν για τθν ιπια (κατά τον κ. Krämer) φφεςθ το 
2023. Πάντωσ, αν και ο επικεφαλισ οικονομολόγοσ τθσ Commerzbank ςυμφωνεί ότι το ερχόμενο ζτοσ 
κα ζχουμε πτϊςθ τόςο των τιμϊν ακινιτων όςο και τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν 
Γερμανία, εν τοφτοισ δεν αναμζνει κατάρρευςθ των δφο αυτϊν κλάδων. Για ςυγκρατθμζνθ και όχι 
παρατεταμζνθ φφεςθ του κλάδου κάνει λόγο και θ κτθματομεςιτικι JLL, θ οποία εκτιμά ότι το β’ 
εξάμθνο 2023 οι αγοραπωλθςίεσ ακινιτων κα ανακάμψουν. 
 

 


