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Εξελίξεις στην αγορά ακίνητων στην Ισπανία 

Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από την Eurostat, δίνεται η  

δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των κατοικιών σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα για την αξία των κατοικιών στη ζώνη του ευρώ 

για το τρίτο τρίμηνο του 2017, καταδεικνύουν ότι η ονομαστική αξία των ακινήτων 

αυξήθηκε κατά μέσο όρο σε 4,1% και η πραγματική αξία σε 2,8%.  

Η Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία του εδώ Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και από την Eurostat, έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2017 

με μέση αύξηση της ονομαστικής αξίας των ακινήτων σε ποσοστό της τάξεως 7,2%, αν 

και ο πληθωρισμός είναι μειωμένος, ενώ η ετήσια αύξηση έφτασε το 6,1%. Με αυτά τα 

δεδομένα, η Ισπανία καταγράφηκε σε εκείνες τις χώρες στις οποίες, η εκτίμηση των 

ακινήτων είναι πολύ υψηλή ενώ θεωρείται  μία από τις πιο ακριβές χώρες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αξία των ακίνητων.  

Οι αναλυτές του ινστιτούτου αξιολόγησης DBRS θεωρούν ότι οι προοπτικές της αγοράς 

ακινήτων είναι ευνοϊκές καθώς η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται και οι προβλέψεις 

δείχνουν μέση αύξηση του ΑΕΠ στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η κατάσταση που παρουσιάζει η τελευταία έκθεση του DBRS στον τομέα της 

στέγασης, δείχνει αυξημένη ζήτηση σε περιοχές μεγάλων πόλεων, εν μέρει και λόγω της 

πίεσης που ασκείται από μεταναστευτικά κύματα. Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2018 

αναμένεται να προκύψει ανατίμηση των κατοικιών, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών 

πρωτευουσών, στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στη Μαδρίτη και στο Δουβλίνο.  

Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση του ινστιτούτου αξιολόγησης Standard & Poor’s, η 

νομισματική κατάσταση παραμένει γενικά ευνοϊκή και τα επιτόκια θα ανακάμψουν 

σταδιακά έως και το 2019. Στην ανάλυση αυτή, το ινστιτούτο αξιολόγησης θεωρεί ότι, 

δεδομένης της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και του θετικού ρυθμού 

απασχόλησης στην Ισπανία, ο ρυθμός αγοραπωλησιών θα συνεχίσει να ανεβαίνει. O 

ανοδικός ρυθμός συναλλαγών μπορεί να συμβάλει στη δυνατότητα εξάντλησης του 

αποθέματος κατοικιών που δεν έχουν πωληθεί ακόμη.  

 


