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Κατά τη διάρκεια του 2016 καταγράφηκαν και ανοδικές ιάσεις με κυριότερο παράδειγμα τον άξονα της Λ Κηφισίας όπου τα ενοίκια για πρώτης
κτίρια γραφείων αυξήθηκαν 7,1 στα 15 ευρώ/τ.μ μεσοσταθμικά

κατηγορίας

Βελτιωμένες οι προοπτικές
για τα επαγγελματικά ακίνητα
Στο επίκεντρο κτίρια γραφείων αποθηκευτικοί χώροι και ξενοδοχειακά ακίνητα
Του ΝΙΚΟΥ Χ Ρ0ΥΣΔΝΟΓΛ0Υ

Βελτιωμένες προδιαγράφονται οι
npoontiKés για τον κλάδο των
ακινήτων κατά το τρέχον
έτοε iôîcûs αν επιβεβαιωθούν
οι προβλέψει για σταδιακή ανάκαμψη
ms oiKovouias και επιστρο
qms ms σε ovoôikoùs puOpoüs
ανάπτυξα Σύμφωνα με tous ανα
λυτέ5 ms ayopäs τα κτίρια γραφείων
οι σύγχρονοι αποθηκευτικοί
χώροι και ασφαλώε τα ξενοδοχειακά/τουριστικά
επαγγελματικών

ακίνητα

αναμένεται

να παραμείνουν και φέτο5
στο επίκεντρο τόσο σε ό,τι αφορά
Tis μισθώσει όσο και Tis αγορα
πωλησίε3 ενώ σημαντική εκτιμάται
ότι θα είναι και η κινητικότητα
στο λιανεμπόριο τάση που έχει
ήδη καταγραφεί από το δεύτερο
εξάμηνο του 2016 και μετά
Σε πρόσφατε εκθέσει xns για
Tis επιμέρου κατηγορίεε ακινήτων
η εταιρεία napoxâs υπηρεσιών
ακινήτων Proprius καταγράφει x\s
Θετικέ5 npoonmés που έχουν αρχίσει
να ανοίγονται κυρίωε για τα

ποιοτικότερα ακίνητα που
σε προνομιακά σημεία
ms Arnims Στην αγορά γραφείων
τα ενοίκια αναμένεται να παραμείνουν
βρίσκονται

σταθερά κυρίου λόγω ras

έλλειψη νέων κτιρίων σύγχρονων

προδιαγραφών στα οποία επικεντρώνεται
και η ζήτηση Σύμφωνα
μάλιστα με τα σχετικά στοιχεία
xns Proprius κατά τη διάρκεια του
2016 καταγράφηκαν και ανοδικέε
τάσείε με κυριότερο παράδειγμα
τον άξονα ms Λ Kncpiaias όπου
τα ενοίκια για npcbms KamYopias
κτίρια γραφείων αυξήθηκαν κατά
7,1 σε 15 ευρώ/τ.μ κατά μέσον
όρο Οι avaAmés τονίζουν ότι κατά
τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου

του 2016 μισθώθηκαν γραφεία συ
νολική5 επιφάνεια5 20.000 τ.μ σε
όλη τη χώρα ενώ συνολικά στο
2016 απορροφήθηκαν χώροι γραφείων
επιφάνειαε 70.000 τ.μ μέ
γεθοε ανάλογο με εκείνο του 201 5
Πλέον για το τρέχον éxos η Proprius
εκτιμά ότι η ζήτηση αναμένεται
μεν να συνεχίσει να αυξάνεται
αλλά θα παραμείνει σχετικά
αδύναμη σε σχέση με τα χρόνια
πριν από την έλευση ms οικονο
μτκή5 Kpions τουλάχιστον écos
ότου αποκατασταθούν πλήρω5 η
οικονομική και η πολιτική σταθερότητα
Αυτό θα εξαρτηθεί τόσο
από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων
με tous δανειστέ5 για

Οι

τιμές ίων ενοικίων

στην οδό Ερμού
διαμορφώθηκαν
κατά μέσον όρο σε 195
ευρώ/τ.μ σε μηνιαία
βάση σημειώνοντας
αύξηση 8,3
την ολοκλήρωση και ms δεύτερα
αξιολόγησα όσο και από την πορεία
ms οικονομική3 ανάπτυξα
Σε κάθε περίπτωση η Proprius
αναφέρει ότι η περιορισμένη
προσφορά

ποιοτικών γραφειακών χώρων
θα εξακολουθήσει να λειτουργεί
cos Kivnmpios μοχλό5 για την
αγορά γραφείων ouvmpcbvras Tis

τιμέε των ενοικίων στα σημερινά
tous επίπεδα ενώ δεν αποκλείονται
και ελαφροί avoôiKés κινήσει
Αντίστοιχα στην αγορά των

εμπορικών

καταστημάτων/κέντρων

το τέλθ5 του 2016 σηματοδότησε
Tis πρώτε5 αυξήσει oxis xiuès
ενοικίασα από το 2008 Ειδικότερα
οι Tuiés των ενοικίων στην
οδό Ερμού διαμορφώθηκαν κατά
μέσον όρο σε 195 ευρώ/τ.μ σε μηνιαία
βάση σημειώνονταε αύξηση
ms τάξεω5 του 8,3 Υπενθυμίζεται
ότι στο απόγειο ms OYopäs

τα ενοίκια των καταστημάτων
στην Ερμού είχαν βρεθεί στο επίπεδο
των 360 ευρώ/τ.μ κατατάσ
aovrâs την σε έναν από tous δέκα

ακριβότερουε εμπορικούε δρόμου5
παγκοσμίου Πλέον μετά και την
τελευταία αυτή άνοδο η Ερμού
βρίσκεται στην 25η θέση βελτιώ
vovTas την κατάταξή ms κατά
δύο θέσειβ σε σχέση με το 2015
Σημειωτέον ότι κατά την περίοδο
κορύφωσα ms Kpians τα ενοίκια
είχαν υποχωρήσει éa)s τα 150-160
ευρώ/τ.μ
Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ms

τάξεωε του 9,1 σημείωσαν τα
ενοίκια των καταστημάτων στη
Γλυφάδα oöös Ιωάννου Μεταξά
KaOcos ανήλθαν σε 120 ευρώ/τ.μ
ενώ στην Κηφισιά oôôs Κολοκοτρώνη
τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά
4,5 για να αγγίξουν τα 115
ευρώ/τ.μ σε μηνιαία βάση Αντίστοιχα
στην οδό Τσιμισκή ms
Θεσσαλονίκα σημειώθηκε αύξηση
κατά 4 σε 130 ευρώ/τ.μ Στον
αντίποδα σταθεροποιητικά κινήθηκαν
τα ενοίκια σε Κολωνάκι
Τσακάλωφ και Πειραιά oöös Σω
mpos με το μηνιαίο kôotos να
παραμένει στα 90 ευρώ/τ.μ και
70 ευρώ/τ.μ αντίστοιχα
Τα παραπάνω στοιχεία
την τροχιά ανάκαμψα
στην οποία έχει εισέλθει η αγορά
των εμπορικών καταστημάτων
apxàs γενομένη βέβαια από Tis
επιβεβαιώνουν

εμπορικότερε5 πιάτσε5 Σύμφωνα

με φορεί5 ms aYopâs ακινήτων
εφόσον η κατανάλωση ενισχυθεί
είναι aacpés ότι η βελτίωση αυτή
ms 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 να διαγράφουν πτωτική
πορεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι Tis θε
TiKés τάσεΐ5 για την αγορά των
επαγγελματικών ακινήτων σημείωσε
και η Τράπεζα ms Ελλάδθ5
στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεσή
ms για τη νομισματική πολιτική
Ειδικότερα ο κλάδοε των τουριστικών
ακινήτων ξενοδοχεία
κατοικίεβ αλλά και εκείνοε
των επαγγελματικών ακινήτων θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν cos
τα μελλοντικά στηρίγματα ms αγο
pàs τοποθετώντα5 την σε τροχιά
ανάκαμψε υπό την προϋπόθεση
ms opicrruais σταθεροποίησα του
οικονομικού κλίματο3 αλλά και
εφόσον πραγματοποιηθούν διαρ
epcoTiKés aMayés στη φορολόγηση
των ακινήτων ώστε να αναδειχθούν
και να γίνουν πραγματικά ελ
κυστικέ5 οι επενδυτικέ5 ευκαιρίεβ
που προσφέρει η χώρα επισημαίνει
η ΤτΕ Σε ό,τι αφορά τα
ακίνητα η έκθεση
ότι οι υψηλέ5 αποδόσε
tous σε συνδυασμό με Tis χαμηλέβ
x\uis που έχουν διαμορφωθεί σε
όλο το φάσμα ms aYopâs ακινήτων
τα έχει καταστήσει ελκυστικά για
tous επενδυτέ3 κάτι που ισχύει
και για τα τουριστικά ακίνητα που
ευνοούνται από τη δυναμική που
έχει αναπτύξει ο εν λόγω κλάδθ5
τα τελευταία χρόνια
θέρετρα

επαγγελματικά

υποστηρίζει

