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Διαμόρφωση αγοράς ακινήτων στην Ισπανία: το φαινόμενο των SOCIMIS      
(μεγάλες επενδυτικές εταιρείες ακινήτων) 

     
 
Το κόστος ενοικίασης κατοικιών και γραφείων στην Ισπανία συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού και των διατιθέμενων στοιχείων στον χώρο 
της στέγασης, κατά την τελευταία δεκαετία τα διαμερίσματα προς ενοικίαση έχουν αυξηθεί κατά 
51,1%. Ωστόσο, το ποσοστό των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ισπανία είναι ακόμη 
περιορισμένο σε σύγκριση με άλλες πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.   
 
Η αγορά στον χώρο ενοικίασης διαμερισμάτων έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με την 
εμφάνιση των ''Socimis'' (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario), φαινόμενο που απασχολεί καθημερινά τον κλαδικό τύπο. Πρόκειται για μεγάλες 
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται δειλά το 2014, οπότε και 
φάνηκε ότι σύντομα θα αποτελούσαν βασικό στοιχείο στην αλλαγή του κύκλου των ακινήτων στην 
Ισπανία. Τρία χρόνια αργότερα, αυτές οι εταιρείες, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την απόκτηση και την προώθηση 
ακινήτων, έχουν καταστεί η κινητήρια δύναμη της αγοράς.  
 
Αν και το 2016 οι εταιρείες αυτές μείωσαν την επενδυτική τους δραστηριότητα, φέτος σημείωσαν 
νέο ρεκόρ. Μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων, Merlin, Hispania, Axiare και Lar España, 
πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακές πράξεις αξίας €13,79 δισ., το 10% της αγοράς και κατά 
8% περισσότερο από ότι το 2015. Οι μεγάλες εταιρείες επέλεξαν να ενοποιήσουν τα περιουσιακά 
τους στοιχεία και την ακίνητη περιουσία και να αυξήσουν τις τιμές στην αγορά. Αυτό εξηγεί γιατί, 
παρά το χαμηλότερο επενδυτικό ρυθμό, τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων αυξήθηκαν κατά 
50% το έτος 2016. 
 
Οι 15 κορυφαίες εταιρείες στην αγορά και πώληση ακινήτων της Ευρώπης διαθέτουν 
περιουσιακά στοιχεία 254 δισ. Ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι και οι δύο ισπανικές εταιρείες Merlin 
Properties και Colonial. Και οι δύο εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο (Ibex 35) και η 
συνολική αξία των χαρτοφυλακίων τους είναι περίπου 18,7 δισ. Ευρώ. Οι υπόλοιπες είναι 
γερμανικές, γαλλικές, βρετανικές και ελβετικές. 
 
Εκτός από τις τέσσερις ισχυρότερες, υπάρχουν σήμερα 28 Socimis στη δευτερεύουσα  αγορά 
μετοχών (MaB, Mercado alternativo Bursatil), αφού προσχώρησαν πέρυσι 17 νέες εταιρείες. 
Μέχρι το τέλος του 2017, αναμένεται ανάλογος αριθμός ενσωμάτωσης. Αυτές οι εταιρείες 
αναλύουν διαρκώς τις επενδυτικές ευκαιρίες για την ενσωμάτωση περισσότερων ακινήτων στο 
χαρτοφυλάκιό τους. Διαφαίνεται, τέλος, ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει 
κύκλος συνεργασιών και, ενδεχομένως, συγχωνεύσεων μεταξύ των μικρότερων εταιρειών με 
απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους. 
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