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Η Ερμού από το 2015 κέρδισε 2 θέσεις και βρίσκεται
φέτος στην 25η ανάμεσα σε 71 χώρες παγκοσμίως

2.340
ΠΗΓΗ Cushman

Wakefield
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η Ερμού 25ος ακριβότερος

εμπορικός δρόμος στον κόσμο

Αυξήθηκαν κατά 5
Του ΝΙΚΟΥ Χ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Δύο ακόμα θέσειε κέρδισε η oôôs
Ερμού στην παγκόσμια κατάταξη

των ακριβότερων εμπορικών δρόμων
του κόσμου KaBcbs πλέον
στην 25η από την 27η
στην οποία είχε βρεθεί πέρυσι
Αυτό προκύπτει από την τελευταία
ετήσια έρευνα τα εταιρεία5 πα
poxiis υπηρεσιών ακινήτων Cushman
Wakefield η οποία καταγράφει
την πορεία των 7 1 εμπορι
κότερων οδών ανά την υφήλιο
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία
το ετήσιο κόστοε ενοικίασα κα
ταστήματο3 στην Ερμού ανέρχεται
πλέον σε 2.364 ευρώ/τ.μ ή περίπου
200 ευρώ/τ.μ Υπενθυμίζεται ότι
στο απόγειο τα Kpians οι τιμέ3
ενοικίασα είχαν υποχωρήσει μέχρι
τα 150-160 ευρώ/τ.μ μηνιαίοι
όταν κατά την περίοδο πριν από
την κρίση είχαν ανέλθει ακόμα και
σε 360 ευρώ/τ.μ κατατάσσοντα5
την Ερμού στην πρώτη δεκάδα
των ακριβότερων εμπορικών δρόμων
παγκοσμίου Φέτο5 τα ενοίκια
στην οδό καταγράφουν άνοδο τα
τάξεω5 του 5 σε ετήσια βάση
Πρόκειται για ακόμα μια επιβεβαίωση

κατατάσσεται

τα ενοίκια των καταστημάτων φέτος σε οχέση ηε πέρυσι
να διαγράφουν πτωτική πορεία
Επί του napôvras πάντωε οι αλυ
σίδε5 εμφανίζονται πολύ πιο ενερ
ès στην Ερμού στο Κολωνάκι
στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά
öncos επίση5 και στα μεγάλα
κέντρα Σύμφωνα με στελέχη
του κλάδου στα σημεία αυτά
εντοπίζεται η μερίδα του λέοντο3
ms κατανάλωσα με αποτέλεσμα
να περιορίζονται σταδιακά και τα
κενά καταστήματα Ακόμα όμως
και στΐ5 περιπτώσει των κενών
ακινήτων επισημαίνεται ότι αυτό
οφείλεται περισσότερο στην
των ιδιοκτητών οι
εμπορικά

αναβλητικότητα

οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν

Οι αλυσίδες που

να

ενδιαφέρονται

τοποθετηθούν

στην Ερμού

δεν διστάζουν να κατα
βάλουν και αέρα
την καλύτερη δυνατή συμφωνία

ανάκαμψα

παρά στην έλλειψη ζήτησα που
είχε συμβεί στο αποκορύφωμα ms
οικονομήσω Kpians

apxàs γενομένα βέβαια από τιε
εμπορικότερε3 maiaes Σύμφωνα
με φορείΞ ras ayopäs ακινήτων
εφόσον η κατανάλωση ενισχυθεί
είναι aacpés ότι η βελτίωση ras ζήτησα
και συνεπώ5 και των τιμών
ενοικίασα θα αρχίσει να επεκτείνεται
και σε άλλα σημεία λιγότερο
εμπορικά όπου σήμερα το ποσοστό
κενών καταστημάτων παραμένει
υψηλό και τα ενοίκια εξακολουθούν

aépas δηλαδή η άυλη εμπορική
αξία ο onoios ζητείται πλέον από
όλο και περισσότερους ιδιοκτήτε5
εκτόβ κι αν το κατάστημα ανήκει
σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή
γενικότερα σε πρόσωπο δημοσίου
δικαίου Οι αλυσίδε5 που ενδιαφέρονται
να τοποθετηθούν στην Ερμού
δεν διστάζουν να καταβάλουν
και αέρα είτε απευθεία5 στον

τα τροχιά

στην οποία έχει εισέλθει η αγορά
των εμπορικών καταστημάτων

Ενδεικτικό ms βελτίωσα ms
ζήτησα είναι ότι πλέον στην Ερμού
έχει επιστρέψει και ο περίφημο5

υφιστάμενο ενοικιαστή ειτε στον
ιδιοκτήτη του ακινήτου ώστε να
εξασφαλίσουν θέση στα εμπορι
κότερα σημεία τα οδού καθώβ
πλέον δεν υπάρχουν κενά καταστήματα
στην περιοχή όποω
στο πρόσφατο παρελθόν
Την τάση αυτή καταγράφει πλέον
και η Τράπεζα τα Ελλάδθ5 ΤτΕ
καθόω σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν
από λίγε5 μέρε5 κατά το φετινό
πρώτο εξάμηνο οι τιμέε ενοικίασα
υποχώρησαν κατά μόλω 0,3 σε
σχέση με το αμέσωε προηγούμενο
εξάμηνο Σύμφωνα με τα στοιχεία
ms ΤτΕ ο ρυθμόε μείωσα των
ενοικίων καταστημάτων επιβραδύνθηκε
σε σχέση με τα προηγούμενα
εξάμηνα 2,3 το πρώτο εξάμηνο
του 2015 και 3,0 το δεύτερο
εξάμηνο του 2015
Ανάλογο συμπέρασμα εξάγεται
και από την τελευταία έρευνα ΙΝΕ
ΜΥ-ΕΣΕΕ στοιχεία Σεπτεμβρίου
2016 για την εικόνα των κλειστών
εμπορικών επιχειρήσεων Βάσει
auras στην Ερμού τα κενά καταστήματα
είναι πλέον μόλω 10,8
από 12 που ήταν τον Σεπτέμβριο
του 2014 Μάλιστα η Ερμού
και ένα από τα χαμηλότερα
σχετικά ποσοστά στο σύνολο
ms aYopàs Χαμηλή παραμένει
επίσα η διαθεσιμότητα καταστημάτων
στην Πατριάρχου Ιωακείμ
στο Κολωνάκι στην A0nvàs
9,8
στη Σωτήρο5 Aiôs στον Πειραιά
9,6
και στη Λεωφ Βασιλέα
7,5
Γεωργίου Α 8,7
Συνολικά το εμπορικό τρίγωνο
εμφανίζει την καλύτερη εικόνα σε
σχέση με τω υπόλοιπε5 εμπορικέ5
ζώνε5 καθαω το ποσοστό κενών
καταστημάτων δεν ξεπερνά το
συνέβαινε

καταγράφει

ενώ ακολουθεί το Κολωνάκι
όπου το σχετικό ποσοστό αγγίζει
το 24,9 Στον αντίποδα στη
θέση βρίσκεται η περιοχή
των Εξαρχείων όπου τα κενά
ανέρχονται σε 34,6
ενώ υψηλό ποσοστό με 33,1
και ans κεντριά οδι
22,3

χειρότερη

καταστήματα

καταγράφεται

αρτηρίεε ras Σταδίου ras
και ras Ακαδημία5
Σε διεθνέε επίπεδο σύμφωνα
με την ανάλυση τα Cushman
Wakefield η οποία εκπροσωπείται
στην ελληνική αγορά από την Propria
ο ακριβότερος εμπορικό5
δρόμο5 παγκοσμίου βρίσκεται στο
Μανχάταν ras Néas Υόρκα και
συγκεκριμένα στην 5η Λεωφόρο
στο τμήμα από την 49η écos την
60ή οδό καθώε το μέσο ετήσιο
ενοίκιο εκεί ανέρχεται σε 29.065
ευρώ/τ.μ Ακολουθεί η Causeway
Bay στο Χονγκ Κονγκ όπου το
μέσο ετήσιο Kôcrtos διαμορφώνεται
Kés

Πανεπιστημίου

σε 27.884 ευρώ/τ.μ Εντύπωση προκαλεί

η μεγάλη απόσταση τα τρίτα

ακριβότερα εμπορικήβ οδού
που είναι η Λεωφόρθ5 των Ηλυσίων

Πεδίων στο Παρίσι όπου το μέσο
ετήσιο ενοίκιο ανέρχεται σε 13.255
ευρώ/τ.μ Στην τέταρτη θέση
η New Bond Street του Λονδίνου
με KÔoras 12.433 ευρώ/τ.μ
σε ετήσια βάση ενώ η πρώτη πεντάδα
συμπληρώνεται με την πρώτη
συμμετοχή ras Aaias την οδό Ginza
του Τόκιο στην Ιαπωνία που
cpéTOS αναρριχήθηκε από την όγδοη
στην πέμπτη θέση με Köaras
12.103 ευρώ.τ.μ Στον αντίποδα
μία από Tis φθηνότερεβ εμπορικέ5
oöoüs είναι η oôôs Anôpas στη
Λευκωσία τα Κύπρου όπου το μέσο
kôotos δεν ξεπερνά τα 480
ετησίοω
βρίσκεται

ευρώ/τ.μ

