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ΕΥΡΠ

1

ενοικιαζόταν το 2011 στο Μετς μεζονέτα 110
τετραγωνικών μέτρων τριών επιπέδων κατασκευής
1987 με απεριόριστη θέα

κατέήαβε η Ερμού το 2018 στην κατάταξη
της Cushman Wakefield με τις πιο ακριβές
παγκοσμίως Βάσει ενοικίου εμπορικές οδούς

Στο Κουκάκι τον Μάστιο του
2015 ένα ανακαινισμένο
διαμέρισμα δευτέρου ορόφου
κοντά στον σταθπό του μετρό
ενοικιαζόταν πόλις προς 350
ευρώ Με τα ίδια χρήματα
σήμερα κάποιος μπορεί να
ενοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα
25 τ.μ τρίτου ορόφου

Αγκάθι η υπερ
ΦοροΗόγηση
για το 2019 οι αναλυτές του
οργανισμού Urban Land
Institute και της συμβουλευτικής
εταιρείας PricewaterhouseCoopers
σε πρόσφατη έρευνα τους αναφέρουν
πως η εγχώρια αγορά ακινήτων

διεθνούς

εμφανίζει ισχυρότερες προοπτικές
Ως εκ τούτου βάσει του πόσο
επενδυτικά ελκυστική είναι η κτηματαγορά
στην κατάταξη ULI-PwC με
τις συνολικά 3 1 ευρωπαϊκές πόλεις
συγκαταλέγεται 14η έχοντας σε σχέση

με πέρυσι σκαρφαλώσει 1 5 θέσεις
Η αθηναϊκή αγορά ακινήτων το

20 5 είχε εκτοξευθεί στην πέμπτη
θέση της αντίστοιχης κατάταξης ενώ
πλέον στην πρώτη πεντάδα των πόλεων
με τις καλύτερες προοπτικές για
το 20 9 βρίσκονται η Λισαβόνα το
1
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έως

1

100.000

Βερολίνο το Δουβλίνο η Μαδρίτη και
η Φρανκφούρτη

είναι ο αριθμός των τετρονωνικών
μέτρων που αντιστοιχεί στις
εκτιμώμενες συναλλανές
στον κλάδο των γραφείων
κατά τη φετινή

στον αντίποδα η υπερψορολόγηση
εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό
αντίπαλο της αγοράς ακινήτων Σύμφωνα

χρονιά

με έρευνα του Ιδρύματος
και Βιομηχανικών Ερευνών
Οικονομικών

ΙΟΒΕ προβλέπονται συνολικά
3 φορολογικές επιβαρύνσεις στην
αγορά-μεταβίβαση ακινήτων την ιδιοκτησία
1

και την εκμετάλλευσή τους Μάλιστα
κατά το ΙΟΒΕ ο φόρος ακινήτων

επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλότερα
εισοδήματα και κυρίως τα εισοδήματα

έως 5.000 ευρώ καθώς εκτιμάται
ότι απορροφά το 5.5 του
1

εισοδήματος

αυτής της κατηγορίας
ποσοστό επιβάρυνσης από
Χαμηλότερο

τον φόρο ακινήτων 3
εμφανίζει
το εισοδηματικό κλιμάκιο 5.000
1

1

0.000 ευρώ ενώ στα εισοδήματα

από 0.000 έως 60.000 ευρώ ο
φόρος ακινήτων αντιστοιχεί περίπου
στο 2
αυτών
1

μένου ότι τα ποιοτικά γραφεία α κατηγορίας
τείνουν να εξαντληθούν οι εταιρείες
ολοένα και περισσότερο to ενδεχόμενο
της ενοικίασης γραφείων σε δευτερεύουσες
περιοχές Οι πατρίκιοι της ουγκεκρι
μ^νης κατηγορίας ακινήτων όπως προκύπτει
από την έρευνα της Arbitrage είναι ιδιοκτή
U ς γραφείων στο αθηναϊκό κέντρο και κοντά
σ ους κεντρικούς οδικούς άξονες π χ Πανε
π οπιμίου Σταδίου Λεωφόρος Αμαλίας
Βασιλίσσης Σοφίας αρχή Λεωφόρου
Συγγρού Εκεί για τα κτίρια γραφείων
πρώτης κατηγορίας και καλής κατασκευής
το μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται από 13 ευρώ
ανά τ.μ έως 30 ευρώ ανά τ.μ όπως αναφέρει
εξετάζουν

Λεωφόρος

η έρευνα της Arbitrage
Σύμφωνα με τη Νίκη Σύμπουρα

διευθύνουσα

σύμβουλο της εταιρείας
υπηρεσιών ακινήτων Cushman
Wakefield Proprius η ζήτηση αναμένεται

παροχής

να ενισχυθεί περαιτέρω με τα ενοίκια

να αυξάνονται σταθερά ιδίως από το 201 7
Η ίδια εκτιμά ότι φέτος ο αριθμός των

συναλλαγών

που έχουν πραγματοποιηθεί στην
αγορά γραφείων αντιστοιχεί σε 70.000 έως

100.000 τ.μ
ην ίδια στιγμή η ανάκαμψη κεντρικών
εμπορικών αρτηριών όπως η
Ερμού στην Αθήνα κυρίως το τμήμα
της οδού από το Σύνταγμα μέχρι και πέριξ
της Καπνικαρέας ή η οδός Τσιμισκή στη

θεσσαλονίκη κατατάσσει στην κατηγορία
των κερδισμένων τους ιδιοκτήτες ακινήτων
στους συγκεκριμένους δρόμους Δεν είναι
τυχαίο ότι στην πιο κεντρική εμπορική αρτηρία
της Αθήνας επενδύουν σταθερά η Εθνική
Πανγαία και η Trastor Σύμφωνα με πρόσφατη

έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας
Cushman Wakefield η Ερμού το 20 1 8 βρέθηκε
στη 15η θέση της κατάταξης με τις πιο

ακριβές παγκοσμίως βάσει ενοικίου εμπο

ρικές οδούς Όπως αναφέρουν μεσίτες εάν
συνεχιστεί η βελτίωση του οικονομικού κλίματος
και ενισχυθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη
η οδός Ερμού θα καταφέρει σύντομα
να καταστεί ο ένατος ακριβότερος δρόμος
κατάταξη που διέθετε το 2002 οπότε ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ είχε διαμορφωθεί
σε 4
Πέρυσι εξάλλου η κεντρική

εμπορική αρτηρία της Αθήνας είχε καταλάβει
τη 19η θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Τα ενοίκια έχουν
τραβήξει την ανηη>όρα
ιδίως σε υψηλής
ζήτησης συνοικίες
που προσελκύουν
τουρίστες ηκΗτητές
ή εργαζομένους

στους χαμένους της

κτηματαγοράς

συγκαταλέγονται όσοι διαθέτουν
οικόπεδα η ανέγερση κτιρίου κατοικιών
ή γραφείων επιβαρύνεται με
ΦΠΑ 24
που επιβλήθηκε με τον
ν 3427/2005 για άδειες κατασκευής
που εκδίδονται ή αναθεωρούνται μετά
την η Ιανουαρίου 2006 Η Ελλάδα
1

μετά την Ουγγαρία τη Δανία την Κροατία
και τη Σουηδία έχει τον υψηλότερο

ΦΠΑ μεταξύ των χωρών-μελών
της Ε.Ε και πάνω από τον σταθμισμένο
ΓΓ αυτό
μέσο ΦΠΑ της Ε.Ε 2 5
οι αναλυτές του ΙΟΒΕ εκτιμούν ότι το
κούρεμα της εν λόγω επιβάρυνσης
στο 3
από 24
θα αποτελούσε
1

1

τονωτική ένεση για την κτηματαγορά
οδηγώντας στη μείωση των
της αγοράς ακινήτων

πληβείων

