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Πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Τράπεζας τονίζει ότι ο κλάδος των logistics αναμένεται να καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε
ετών Αν και υπάρχει ακόμα σημαντικό απόθεμα κενών ακινήτων παρατηρείται έλλειμμα μεγάλων αποθηκών που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες

των ενοικιαστών τόσο σε ποιότητα παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών όσο και σε μέγεθος

Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου
των αποθηκευτικών χώρων
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι επενδύσεις από την Cosco ενιοχΰουν τα logistics
Του ΝΙΚΟΥ Χ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε έναν από tous δυναμικότεροι
KÀàôous ms αγοράς ακινήτων εξελίσσονται

πλέον οι αποθηκευτικοί
χώροι/logistics öncos προκύπτει
από την πορεία ins crrmons σε
συνδυασμό και με τη σπανιότητα
νέων αναπτύξεων τα τελευταία
χρόνια Tns οικονομική5 Kpians
που έχουν δημιουργήσει ελλείψει
Σε πρόσφατη έκθεσή tns για την
ελληνική αγορά αποθηκευτικών
κέντρων η εταιρεία παροχήε υπηρεσιών

ακινήτων Proprius επισήμανε

ότι το μέσο ενοίκιο στην περιοχή

ms Αττική αυξήθηκε με το
εντυπωσιακό ποσοστό του 14,3
κατά τη διάρκεια του 2016 με αποτέλεσμα

να διαμορφώνεται πλέον
σε 4 ευρώ/τ.μ Ασφαλο ôncos προειδοποιούν

οι αναλυτέε η αγορά
εξακολουθεί να κινείται σε ρηχά
νερά σε σχέση με τα χρόνια πριν
από την οικονομική κρίση ωστόσο
φαίνεται neos πλέον έχει αρχίσει
να οδεύει σε τροχιά ανάκαμψε

Σύμφωνα με την Proprius οι
ενεργέε ζητήσει για ενοικίαση
αποθηκευτικών χώρων φαίνεται
neos καταγράφουν αύξηση Kupicos
για xeopous επιφάνειαε μικρότερα
των 3.000 τ.μ Πάντωβ οι vées μισθώσει

παρέμειναν σε σχετικά
χαμηλό επίπεδο καθ όλη τη διάρκεια

του 2016 Από την άλλη πλευρά
τα ενοίκια σταθεροποιήθηκαν

κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016
xcopis να προβλέπεται κάποια περαιτέρω

àvoôôs tous τουλάχιστον
écos ότου παρατηρηθεί κάποια σημαντική

νέα àvoôos ms ζήτησα
Από πλευρά5 npoacpopâs αν και
υπάρχει ακόμα σημαντικό απόθεμα
κενών ακινήτων παρατηρείται ση¬

μαντικό έλλειμμα μεγάλων αποθηκών

που να μπορούν να καλύψουν

Tis ανάγκε5 των ενοικιαστών
τόσο σε ποιότητα παρεχόμενων
υποδομών και υπηρεσιών όσο και
σε μέγεθθ5

Αντίστοιχα ôncos τονίζουν οι
αναλυτέ έπειτα από σειρά ετών
σχεδόν μηδενική5 ζητήστε για απόκτηση

γηβ για ανάπτυξη logistics
κατά το 2016 παρατηρήθηκε σημαντική

κινητικότητα με tous αγο
paaiés να εστιάζουν σε μεγάλε5
εκτάσεΐ5 που να είναι εύκολα οι
κοδομήσιμε5 και να βρίσκονται σε

Το μέσο ενοίκιο
στην Αττική αυξήθηκε
κατά 14,3 το 2016
με αποτέλεσμα
να διαμορφώνεται
πλέον σε 4 ευρώ/τ.μ
καίρια σημεία Σύμφωνα με την
Proprius η κατακόρυφη αύξηση
του ηλεκτρονικού εμπορίου συνηγορεί

υπέρ Tns περαιτέρω ανάπτυξα
του κλάδου γεννώνταβ σημαν

Tucés επενδυτικέβ ευκαιρίε5 καθώε
πολλέβ επιχειρήσει σπεύδουν σταδιακά

να διαφοροποιήσουν το μοντέλο

διανομή5 των προϊόντων tous
Οσον αφορά Tis επενδύσει σε

ακίνητα logistics η μοναδική σημαντική

συναλλαγή του τέταρτου
τριμήνου του 2016 ήταν η απόκτηση

47.000 τ.μ στα Οινόφυτα
από εγχώριο βιομηχανικό όμιλο
Ωστόσο η Proprius αναμένει σημαντική

αύξηση των συναλλαγών
κατά το τρέχον éTos cos αποτέλε¬

σμα των σχεδιασμών Tns Cosco
στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και
τσην ευρύτερη περιοχή του Θριά
σιου Πεδίου όπου δρομολογείται
η επέκταση των αποθηκευτικών
Tns εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση Tns
Proprius η οποία εκπροσωπεί στην
ελληνική αγορά την Cushman
Wakefield Kivnmpios μοχλό5 για
την επιστροφή των ακινήτων logistics

σε αναπτυξιακή πορεία στο
εγγύε μέλλον αναμένεται να αποτελέσει

η ανάληψη του πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών του ΟΛΠ

από τον κινεζικό όμιλο Tns Cosco
Enions σημαντικ05 παράγων που
αναμένεται να τροφοδοτήσει τη
ζήτηση στο εγγύ5 μέλλον είναι και
η εξαγορά Tns ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την
ιταλική Trenitalia Οι εν λόγω όμιλοι
σχεδιάζουν σημαντικέε επενδύσει
για την αύξηση των διακινούμενων
φορτίων μέσω ms Ελλάδαε γεγονό5
που με τη σειρά του θα αυξήσει
και Tis ανάγκε5 για vézs αποθηκευ
Tucés εγκαταστάσεκ Υπενθυμίζεται
επίση5 ότι η κοινοπραξία των ΕΤΒΑ
και Goldair έχει επικρατήσει στον
διαγωνισμό για την κατασκευή και
λειτουργία ενό5 νέου κέντρου διαμετακομιστικού

εμπορίου σε έκταση
συνολικήε επιφάνεια5 588.000

τ.μ στο Θριάσιο Πεδίο Η σχετική
σύμβαση παραχώρησηβ εκτιμάται
ότι θα υπογραφεί εντόε του φετινού
πρώτου εξαμήνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη

έκθεσή Tns η Εθνική Τράπεζα

ανέφερε ότι ο κλάδθ5 των logistics

αναμένεται να καταγράφει
ισχυρή ανάπτυξη κατά την διάρκεια
των επόμενων πέντε ετών Σύμφωνα

με την έρευνα ο κλάδοβ υπερέχει

των υπολοίπων σε όλουβ tous

κρίσιμου5 δείκτεε ζήτηση εξωστρέφεια

απασχόληση αξιοποι
bvras cos βασική κινητήριο δύναμη
Tis τεχνολογία εξελίξει Παράλληλα

η χρηματοοικονομική του
εικόνα είναι παρόμοια του ευρωπαϊκού

μέσου όρου σε ôpous τα
xùmras κυκλοφορία5 ενεργητικού
κερδοφορία5 και μόχλευσα

Η μελέτη Tns EOvuois Τράπεζαβ
εκτιμά ότι η ζήτηση για îis υπη
ρεσίεε του κλάδου αναμένεται να
αυξηθεί κατά 30%-40 την προσεχή

πενταετία πρόβλεψη που
στηρίζεται στο ότι πάνω από το
10 των βιομηχανικών κι εμπορικών

μικρομεσαίων επιχειρήσεων
αναφέρει ότι σκοπεύει να αναθέσει
υπηρεσίε5 logistics σε εξειδικευ
μένε εταιρείε3 με το ποσοστό να
αγγίζει το 15 για Tis μεσαίεε επιχειρήσει

Μάλιστα καταγράφεται
και σημαντική επιπλέον κρυμμένη
δυναμική cos αποτέλεσμα Tns έλ
λειψη ενημέρωσηε πολλών επιχειρήσεων

για τα οφέλη των logistics

στον τρόπο λειτουργία5 tous
Εφόσον η ενημέρωση βελτιωνόταν
τα ποσοστά ζήτηση5 θα ήταν ακόμα
υψηλότερα

nàvrcos το θεσμικό πλαίσιο εξακολουθεί

να κρίνεται η σημαντικότερη

παράμετρο5 για την απελευθέρωση

Tns öuvmuois ανάπτυξα
του κλάδου Συγκεκριμένα αν

και η συνεισφορά των νομοθετικών
αλλαγών των τελευταίων ετών κρίνεται

συνολικά θετική ωστόσο δεν
θεωρείται επαρκή5 Το 40 των
εταιρειών δηλώνει ότι το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργία5 του κλάδου
συνεχίζει να δρα ανασχετικά ενώ
cos σημαντική ευκαιρία για το μέλλον

ξεχωρίζει η περαιτέρω απελευθέρωση

των οδικών μεταφορών
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