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οποία ανήκουν σε συνταξιοδοτικά

ταμεία ασφαλιστικέβ εταιρεί

ES 5iù>xzs και άλλουε επενδυτέβ
θα μπορούσαν να καταστραφούν
εάν πολλέβ επιχειρήσει ενοικιά
σουν λιγότερουε xcopous Η πανδημία

έχει αποδείξει ότι η εργασία
από το σπίτι είναι βιώσιμη
δήλωσε ο Jonathan Litt επικε
tpaXns επενδύσεων ms Land
Buildings μιαβ εταιρεία5 επενδύσεων
σε ακίνητα που βλέπει πτώση
στην αγορά γραφείων tos Néas
Yöpms Δεν θα σταματήσει Οι
επιχειρήσει θα προσαρμοστούν
και η αγορά ακινήτων στον κλάδο
των γραφείων θα πληγεί κατά
τη διάρκεια auxûs tos περιόδου
προσαρμογήβ

Στΐ3 Ηνωμένεβ Πολιτείεβ το
ποσοστό διαθεσιμότηταε στα κτίρια

γραφείων στο κέντρο των πόλεων
αυξήθηκε σταθερά το
προηγούμενο

ixos και έφθασε το
16,4
σύμφωνα με την Cushman
Wakefield το υψηλότερο
σχεδόν όληβ tos δεκαετί

ποσοστό

Autos ο αριθμόε θα μπορούσε
να αυξηθεί περαιτέρω ακόμη και
όταν οι εμβολιασμοί επιτρέψουν
σε Kânoious να επιστρέψουν στη
δουλειά εάν οι εταιρείε5 συνεχίζουν
να εγκαταλείπουν xcopous
γραφείων λόγω ußpiöuais ή πλή
ptos απομακρυσμένηβ εργασία5
Μέχρι οτιγμή8 ιδιοκτήτεβ öncos
η Boston Properties και η SL Green
δεν έχουν υποστεί τεράστιεβ οικονομία
as

απώλειεβ éxovros επιβιώσει

τον προηγούμενο χρόνο χάρη
στα ενοίκια που εισέπραξαν από
μακροχρόνιεβ μισθώσει η μέση
σύμβαση για xcopous γραφείων
περίπου επτά χρόνια
Οταν όμωε οι μισθώσει θα πρέπει
να ανανεωθούν οι ιδιοκτήτη
ακινήτων μπορεί να καταλήξουν
με πολλού5 Kevoüs ορόφου3
πολλά νέα κτίρια γραφεί
διαρκεί

Ταυτόχρονα

Σχις Ηνωμένες
Πολιτείες το ποσοστό

διαθεσιμότητας
στα κτίρια γραφείων
στο κέντρο των πόλεων
αυξήθηκε σταθερά
το προηγούμενο έτος
και έφθασε το 16,4
ων βρίσκονται υπό κατασκευήν
σχεδόν 11.5 εκατ τ.μ σε εθνικό

επίπεδο ή αρκετά για περίπου
700.000 εργαζομένουε Αυτέ5 οι
αλλαγέ5 θα μπορούσαν να μειώσουν
τα ενοίκια τα οποία άγγιξαν
νέα υψηλά πριν από την πανδημία
Και τα ενοίκια βοηθούν στον
προσδιορισμό των εκτιμήσεων
που αποτελούν τη βάση για τον
φόρο ιδιοκτησίαε

Πολλοί μεγάλοι εργοδότε5

έχουν ήδη ενημερώσει tous ιδι
οκτήτε5 ορισμένων σπουδαίων
κτιρίων ότι δεν θα ανανεώσουν xis
μισθώσειβ tous Η United Airlines
παραδίδει περίπου 14.000 τ.μ
πάνω από το 17 του χώρου tos
στο Willis Tower στο Σικάγο το
τρίτο ψηλότερο κτίριο στη χώρα
και πολύτιμη ιδιοκτησία tos επεν
ôutooïs Blackstone Η Salesforce
μειώνει στο μισό τα γραφεία tos
κάτι που ισοδυναμεί με περίπου
21.000 τ.μ στο 350 tos Mission
St έναν πύργο του Σαν Φραν
σίσκο που σχεδιάστηκε από τη
Skidmore Owings Merrill και
ανήκει στην Kilroy Realty
Περίπου το 17,3 των χώρων
γραφείων στο Μανχάταν είναι
npos ενοικίαση το μεγα¬
διαθέσιμο

λύτερο ποσοστό τΐ3 τελευταίε5
τρεΐ5 δεκαετίε8 με xxs ζητούμενεβ
xixiès ενοικίων να έχουν μειωθεί
σημαντικά Σε άλλε5 πόλεΐ3 όπωβ
η Βοστώνη και το Χιούστον τα
ενοίκια είναι σε μεγάλο
βαθμό στα ίδια επίπεδα με πριν
από ένα χρόνο αλλά ανέβηκαν
ελαφρώβ στο Σικάγο
Οι τιμέ3 των μετοχών των
ιδιοκτητών οι οποίοι συχνά
διαρθρώνονται σε εταιρείεε
επενδύσεων ακινήτων που
σχεδόν όλο το κέρ
ôos tous otous επενδυτέ3
πολύ κάτω από
τα προηγούμενα υψηλά tous τη
στιγμή που το ευρύτερο χρηματιστήριο
και ορισμένεβ εταιρείε5 σε
άλλου5 κλάδουε που επλήγησαν
από την πανδημία ôncos.oi αερο
nopiKés εταιρείε5 και τα ξενοδοχεία
έχουν ανέλθει σε νέα υψηλά
επίπεδα Οι μετοχέε tos Boston
Properties ενό5 από tous μεγα
λύτερου3 ιδιοκτήτεβ γραφείων
έπεσαν κατά 29 από τα υψηλά
επίπεδα προ πανδημίαε Αντίστοιχα
η μετοχή tos SL Green

ζητούμενα

μεγάλων

μεταβιβάζουν

διαπραγματεύονται

υποχώρησε

κατά 26
Η Fitch Ratings εκτιμά neos τα
κέρδη των ιδιοκτητών γραφείων
θα μειωθούν κατά 15 εάν οι εται
ρείεβ επιτρέπουν otous εργαζομέ
vous να δουλεύουν από το σπίτι
έστω 1,5 ημέρα την εβδομάδα κατά
μέσον όρο Τρειε ημέρε5 στο
σπίτι θα μπορούσαν να μειώσουν
τα έσοδα κατά 30
Τα στελέχη εταιρειών εκμετάλλευση
ακινήτων ισχυρίζονται ότι

δεν ανησυχούν Πιστεύουν ότι
η εργασία από το σπίτι θα
μόλΐ5 εμβολιαστούν οι
περισσότεροι άνθρωποι Ποιοι
οι λόγοι που το πιστεύουν Λένε
εξασθενήσει

ότι πολλά εταιρικά στελέχη toüs
έχουν πει ότι είναι δύσκολο να
συνεργαστεί5 αποτελεσματικά ή
να εκπαιδεύσει véous εργαζομέ
vous από απόσταση Οι ιδιοκτή
xes υποστηρίζουν επίσηε ότι τα
ακίνητα που κατέχουν γνωστά
στην ορολογία του κλάδου cos κτίρια
KamYopias Α θα αντέξουν
πολύ καλύτερα από τα περισσότερα
μικρότερα γραφεία ή
κτίρια και κτίρια
λιανικήβ
Πιστεύουμε ότι ένα διαφοροποιημένο
προϊόν γραφείων όπωβ
το Willis Tower θα συνεχίσει να
προσελκύει noiowoüs ενοικια
atés και ότι τα κτίρια που έχουν
ξενοδοχειακά

καταστημάτων

επενδύσει σε ανέσειβ υπηρεσίεε
και τεχνολογία θα είναι σε καλή θέση
στο μέλλον τόνισε ο Nadeem
Meghji επικεφαλήε ακινήτων για
την Αμερική στην Blackstone
Οι ιδιοκτήτεβ δήλωσαν επίση5
ότι ακόμη και αν οι υπάλληλοι δεν
προσέρχονταν καθημερινά θα
χρειάζονται καθορισμένα γραφεία
με κατάλληλεβ αποστάσει
Ορισμένε5 εταιρείεβ είναι πρό
Θυμε5 να φέρουν tous υπαλλήλου
tous και πάλι στα γραφεία.-Τεχνο
λογικέβ εταιρείεε öncos η Amazon
η Facebook η Google και η Apple
έχουν αυξήσει tous xcopous γραφείων
στη Νέα Υόρκη κατά τη
tos πανδημίαε και ορι
σμένεε επεκτείνονται και αλλού
Πρόσφατα η Amazon ενημέρωσε
tous υπαλλήλουβ tos ότι θα
σε μια κουλτούρα που
στη φυσική παρουσία στο
γραφείο cos προτεραιότητα
Οι εταιρείεε με φυσική παρουσία
του εργαζομένου θα είναι πιο
διάρκεια

επιστρέψει

βασίζεται

επιτυχημένεβ στο μέλλον από amés
που λειτουργούν ψηφιακά

επισή¬

μανε ο Owen D Thomas διευθύνων
σύμβουλοε tos Boston Properties
Η ύφεση που προκλήθηκε από

την πανδημία είναι κατά τέτοιο
τρόπο διαφορετική από x\s προ
ηγούμενεβ που θα μπορούσε να
ωφελήσει tous ιδιοκτήτεβ Μετά
την οικονομική κρίση τράπεζεβ
ασφαλιστικέβ εταιρείεε και παρό
μοιε3 επιχειρήσει απέλυσαν
περίπου

600.000 υπαλλήλουε Όμωβ
τώρα οι εταιρείεε που απασχολούν
πολλούβ υπαλλήλου γραφείου δεν

δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα
0 Colin Connoly διευθύνων σύμ
βουλοε tos Cousins Properties
που εδρεύει στην Ατλάντα
δήλωσε ότι οι εταιρείεε τεχνολογί
as θα διατηρήσαν σε μεγάλο βαθμό
tous xcopous γραφείων tous και θα
επεκταθούν σε μέρη öncos η Ατλάντα
και το Ώστιν του Τέξαβ Οι τέσσερα
μεγαλύτεροι ενοικιαστέε tos
Cousins είναι εταιρείεε τεχνολογία5
Η άποψή μα3 είναι ότι δεν
amés x\s αποφάσειε για να
δουλέψουν από το σπίτι δήλωσε
ο Connoly
Οι προβλέψει για την επιστροφή
στα γραφεία συχνά ήταν λαν
Θασμένε5 Πριν από ένα χρόνο
πολλά στελέχη ακινήτων δήλωσαν
ότι τα περιοριστικά μέτρα για
την αντιμετώπιση tos πανδημίαβ
θα χαλάρωναν μέχρι το καλοκαίρι
Ένα χρόνο αργότερα οι πο
λιτείε5 έχουν μειώσει tous περι
ορισμού5 και πολλοί Αμερικανοί
εμβολιάζονται Ωστόσο κατά μέσο
όρο μόλιε το ένα τέταρτο των
εργαζομένων axis 10 μεγαλύτερε8
aaracés περιοχέβ επέστρεψε στα
γραφεία ποσοστό που παρέμεινε
cos επί το πλείστον το ίδιο για
μήνεβ σύμφωνα με την εταιρεία
ασφαλείαβ Kastle Systems
ιδιοκτήτη

λαμβάνουν

Ο
Περίπου το 17,3 των χώρων γραφείων
στο Μανχάταν είναι διαθέσιμο προς

ενοικίαση το μεγαλύτερο ποσοστό

τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με τις
ζητούμενες τιμές ενοικίων να έχουν
μειωθεί σημαντικά

