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Η εκλογή του Τραμπ δεν επηρεάζει την ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικών ακινήτων
Σταθερές προδιαγράφονται οι μελ

àovtikés προοπτικέβ για την
αγορά επαγγελματικών
ακινήτων την επόμενη μέρα ms
εκλογή5 Τραμπ στον προεδρικό
θώκο των ΗΠΑ Σε σχετικό σημείωμα
tos η αμερικανική εταιρεία
napoxfis υπηρεσιών Cushman
Wakefield η οποία εκπροσωπείται
στην Ελλάδα από την εταιρεία Ργο
prius ανέφερε ότι δεν προβλέπονται
ιδιαίτερε5 αλλαγέ στην ευρωπαϊκή
ευρωπαϊκή

αγορά από πλευράε ζήτησε
εκτόε κι αν καταγραφεί κάποια

σημαντική

επιδείνωση των οικονομικών
συνθηκών Σύμφωνα με την
κ Ελίζαμπεθ Τρόνι επικεφαλή
του τομέα ερευνών για την περιοχή
ΕΜΕΑ Ευρώπη Μέση Ανατολή
και Αφρική για την Cushman
Wakefield οι αγορέ5 όπου η προσφορά
είναι περιορισμένη σε σχέση
με τη ζήτηση και όπου οι τιμέε των
ενοικίων ακολουθούν ανοδική τάση
öncos η Βαρκελώνη το Δουβλίνο

τικό αντίκτυπο στην πορεία ms

και το Μόναχο θα συνεχίσουν την
πορεία tous αυτή Στον αντίποδα

κλάδος ενισχύεται
στην Ευρώπη καθώς
Ο

οι λιγότερο δυναμικέ3 aYopés ôncos
η Μόσχα η Κωνσταντινούπολη
και η Βαρσοβία θα παραμείνουν
cos έχουν στο άμεσο μέλλον

οι αγορές εργασίας
βγαίνουν από

Σε τροχιά ανάκαμψης
Η αναλύτρια επισημαίνει ότι η
Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά
Ka0(bs οι αγορέ5 εργασίαε
επουλώνονται από την πρόσφατη
κρίση Στο πλαίσιο αυτό τα ενοίκια
για aüYxpovous xcopous γραφείων
αυξάνονται σε αρκετέ πόλειε ôncos
το Βερολίνο το Μιλάνο και η Μαδρίτη
Η δε ζήτηση αναμένεται να
παραμείνει ανεπηρέαστη από το
αποτέλεσμα-σοκ του δημοψηφί
oriaTOS για την έξοδο tos Μεγ Βρε
ravias από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Μέχρι στιγμή5 η αγορά του Λονδίνου
έχει πληγεί KaOcbs η ζήτηση
έχει μειωθεί ôncos επίσε και οι
επενδύσει των επιχειρήσεων

Ωστόσο εξαιρώνταε τη βρετανική
πρωτεύουσα η εικόνα των υπόλοιπων
αγορών παραμένει θετική Σε
κάθε περίπτωση το κατά πόσον
θα επιμείνουν οι αρνητικέβ συνέ
πειε5 στην αγορά ακινήτων του
Λονδίνου θα εξαρτηθεί από την
πορεία και τη διάρκεια των
μεταξύ tos Μεγ
Βρετανίαε και tos Ε.Ε Ωστόσο δεν
διαπραγματεύσεων

Τα

ενοίκια για σύγχρονους χώρους νραφεϊων αυξάνονται σε αρκετές
όπως το Βερολίνο το Μιλάνο και η Μαδρίτη φωτ

πόλεις

Οσον αφορά την πορεία των

επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά
ακινήτων η Cushman Wakefield

αναφέρει ότι τουλάχιστον
iacûs υπάρξει μια ακόμα
μεγαλύτερη στροφή axis πιο ώριμε5
και
αγορέε
κατηγορίεε ακινήτων
nàvccos σε γενικέ5 γραμμέ5 δεν
προβλέπεται να υπάρξει κάποια
διαφοροποίηση καθώ5 έχουν ήδη
αντληθεί πολύ σημαντικά κεφάλαια
που θα συνεχίσουν να επενδύονται
στην αγορά ακινήτων Παράλληλα
η εταιρεία δεν θεωρεί πιθανό το
σενάριο tos αναδιανομήε κεφαλαίων
που αρχικά προορίζονταν
για την αμερικανική αγορά npos
την κατεύθυνση tos Eupcbnns κα
8cos και στην απέναντι πλευρά του
Ατλαντικού ελλοχεύει ο παράγονκ
του πολιτικού ρίσκου λόγω των
επικείμενων εκλογών σε Γαλλία
και Γερμανία
βραχυπρόθεσμα

την πρόσφατη κρίση
και ανακάμπτουν

ανάκαμψε

παγκόσμια5 οικονομίαε

προβλέπεται να υπάρξει κάποια
επίδραση λόγω του εκλογικού απο
τελέσματο5 στΐ5 ΗΠΑ εφόσον βέβαια
αυτό δεν έχει κάποιον αρνη¬

