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Τουρκία και Ρωσία οι χώρες με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης εμπορικών κέντρων
Συνολικά 1,3 εκατ τ.μ νέων εμπορικών

κέντρων παραδόθηκαν
στην Ευρώπη στη διάρκεια του
φετινού πρώτου εξαμήνου μέγε
9os χαμηλότερο κατά 7 σε σύγκριση

με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα

Πλέον το συνολικό απόθεμα
στη Γηραιά Ηπειρο ανέρχεται στα
156,3 εκατ τ.μ Σύμφωνα με σχετική

έρευνα xns εταιρείαβ napoxâs
υπηρεσιών Cushman Wakefield
για ακόμα μια φορά οι αγορέε zns
Τουρκίαε και xns Pcooias ήταν οι
πιο δυναμικέβ σε ό,τι αφορά Tis
νέε αναπτύξει KaOcbs aus εν λόγω

χώρε εντοπίστηκε το 40 των
νέων κέντρων που λειτούργησαν
το φετινό πρώτο εξάμηνο

nàvrcos σύμφωνα με tous ανα
λυτέ5 οι παραδόσεΐ5 νέων κέντρων
αναμένεται να επιταχυνθούν το
δεύτερο εξάμηνο και το 2017 κα
θώβ υπολογίζεται ότι περίπου 8,1
εκατ τ.μ βρίσκονται υπό κατασκευήν

και προβλέπεται να λει¬

τουργήσουν écos το τέλοε του επόμενου

éTOUS
Το Λονδίνο το Μπρίστολ το

Εδιμβούργο η Βαρκελώνη το Μόναχο

η Αγκυρα η Κωνσταντινούπολη
η Σόφια και το Βουκουρέστι

αναμένεται να αποτελέσουν tous
Kopucpaious npoopKnioùs για την
ανάπτυξη νέων εμπορικών κέντρων
στο άμεσο μέλλον Αυτό οφείλεται
σε ένα συνδυασμό παραγόντων
ôncûs η χαμηλή διείσδυση των κέντρων

στον συνολικό πληθυσμό
αλλά και στ Θετικέ5 μακροοικο
νομικέ5 προοπτικέ5 tous nàvtcos
θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορι
σμένε5 aYOpés zns Δυτικήβ Ευρώ
nns η προτίμηση παραμένει otous
δημοφιλέστερουβ εμπορικού5 δρό
ious παρά στα εμπορικά κέντρα
Αντίστοιχα ax\s aYopés Tns Κεν
Tpums και Ανατολικήε Eupcbnns
ο μεγαλύτερο5 kîvôuvos απορρέει
από την περιφερειακή γεωπολιτική
αβεβαιότητα

Ono)s προκύπτει οι εταιρείε5
Το πρώτο εξάμηνο οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εμπορικών κέντρων

ανήλθαν στα 8,5 δισ ευρώ

Σε όλη την Ευρώπη
υπολογίζεται ότι
περίπου 8,1 εκατ τ.μ
βρίσκονται
υπό κατασκευήν

ανάπτυξα εμπορικών κέντρων
διαφοροποιούν συνεχώβ τα σχέδιά
tous ώστε να διασφαλίσουν την
επιτυχία των κέντρων tous Για
τον σκοπό αυτό αφιερώνουν σημαντικό

χρόνο στο να αφουγκραστούν
Tis ανάγκε5 των καταναλωτών

και των τοπικών κοινωνιών
Ετσι οι χρήσει εστίασηε και ψυ
χαγωγίαε έχουν πλέον αυξημένο
ρόλο να διαδραματίσουν εντό5 των
εμπορικών κέντρων καθώ5 αυξάνονται

οι διαθέσιμοι χώροι για τέτοιου

είδου5 καταστήματα Οι χρήσει
auTés υπόσχονται τουλάχι¬

στον με βάση τα σημερινά δεδομένα

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα
περισσότερο χρόνο παραμονή5
των καταναλωτών στο κέντρο και
συνεπώ5 υψηλότερο τζίρο

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική
δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή
αγορά εμπορικών κέντρων αυτή
διαμορφώθηκε στα 8,5 δισ ευρώ
το φετινό πρώτο εξάμηνο μέγεθθ3
που συνιστά πτώση Tns τάξεω5
του 50 σε σχέση με την αντίστοιχη

περυσινή περίοδο και συνολικά
κατά τα τελευταία τρία χρόνια Κύ
pios unaraos δεν είναι η απουσία
αγοραστικού ενδιαφέρον όσο
Kupicos η έλλειψη επαρκούε αριθμού

εμπορικών κέντρων npos πώληση

oTis aYopés Tns AuTums Eupcbnns

Qs εκ τούτου η ζήτηση
έχει μετατοπιστεί npos την Ανατολική

Ευρώπη όπου οι επενδύσει
αυξήθηκαν κατά 17 σε ετήσια
βάση με tous επενδυτέ5 να εστιάζουν

σε Πολωνία Ρουμανία Τσεχία
Σλοβακία και Ουγγαρία
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