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ριν από μια 15ετία περίπου ήταν λίγες οι φορές 
που γινόταν μνεία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διε-
θνές επίπεδο για επενδύσεις στον χώρο των απο-

θηκών. Σήμερα όμως, η  παγκόσμια οικονομία που χαρακτη-
ρίζεται κυρίως από συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού, ανα-
δεικνύει τον κλάδο των logistics ως σημαντικό εργαλείο για 
τις επιχειρήσεις, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να 
διατηρούνται ταυτόχρονα σε υψηλό λειτουργικό επίπεδο. 
Επιπρόσθετα, η  ανάγκη για εξάπλωση των επιχειρήσεων στις 
αγορές, θέτει ως μονόδρομο, θα λέγαμε, την εκμετάλλευση / 
βελτίωση των logistics, με σκοπό τη μείωση του κόστους των 
παραγόμενων προϊόντων. 
Ο κλάδος των Logistics, εμφανίζεται όλο και πιο ισχυρός τα 
τελευταία χρόνια, και πλέον σήμερα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο 
στο ραντάρ των επενδυτών ως ο “New Star” στην αγορά του 
Real Estate. Η ανάγκη για νέους σύγχρονους αποθηκευτικούς 
χώρους, ήταν και παραμένει αυξημένη. Τα επίπεδα τιμών τόσο 
στις μισθώσεις, όσο και στις πωλήσεις έχουν αυξητική τάση.  Σε 
όλη την υφήλιο οι τιμές  είναι ανοδικές,  με μέση αύξηση των 
ενοικίων κατά  5% (σε παγκόσμιο επίπεδο το 2017) και 6% (σε 
παγκόσμιο επίπεδο το 2018). Την ίδια στιγμή  οι τιμές πώλησης 
των εγκαταστάσεων  ήταν κατά  10% αυξημένες (το 2018). (Πηγή: 
JLL 2ο εξάμηνο 2018).

Μετασχηματίζεται το Real Estate…από το εξωτερικό στην 
Ελλάδα
Αναλυτικότερα, οι τιμές μίσθωσης των αποθηκών στις ΗΠΑ  
αυξήθηκαν το 2018 κατά 7%, στην ΚΙΝΑ 8% και τέλος στην 
γηραιά ήπειρο 5%. Θεωρούμε ότι  4 λόγοι που οδηγούν στην 
αύξηση των τιμών είναι: 
1.  Ο μετασχηματισμός  του Retail με τη βοήθεια του 

e-commerce
2. Η μεγάλη διάθεση από αρκετές εταιρείες για νέους χώρους 
3. Η σταδιακή αύξηση των υλικών της οικοδομής
4. Η άνοδος στις τιμές της γης  

Από τους παραπάνω λόγους, η αύξηση του τζίρου του 
e-commerce μέσα σε μια πενταετία από 1,6 τρις ευρώ το 2015  
σε 3,7 τρις ευρώ σε όλον τον κόσμο, θεωρούμε ότι είναι η βασι-
κότερη αιτία αύξησης για τη χρήση νέων αποθηκευτικών εγκα-
ταστάσεων.     

Η  περασμένη χρονιά ήταν ιστορική, διότι ο δείκτης vacancy 
rate / διαθέσιμων χώρων  για αποθηκευτικούς χώρους grade A 
or B (>5.000 τ.μ.) ήταν γύρω στο 5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα 
θέλαμε να αναφέρουμε ότι στον ευρωπαϊκό χώρο το χαμηλότερο 
επίπεδο διαθεσιμότητας χώρων το εμφάνισε την περασμένη 
χρονιά το Μόναχο (1% περίπου). (Πηγή: JLL 2ο εξάμηνο 2018)
Ο περιορισμός των ελεύθερων / διαθέσιμων χώρων βοηθούν 
στο να συνεχιστεί και το 1ο τρίμηνο του 2019 αποκλιμάκωση των 
αποδόσεων. Στην Ευρώπη, οι πόλεις με τη μεγαλύτερη αύξηση 
στις τιμές μίσθωσης, είναι η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη, η 
Φρανκφούρτη, το Ρότερνταμ και η Μαδρίτη.

Στην πατρίδα μας, ορισμένοι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν 
τελευταία μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα, με τη βιομηχανική 
παραγωγή και τις εξαγωγές να κινούνται ανοδικά και τις λιανικές 
πωλήσεις να δείχνουν μια μικρή ανάκαμψη (Εικόνα 1). Θετικό 
στοιχείο είναι επίσης, η πορεία του δείκτη κύκλου εργασιών σε 
αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριό-
τητες (Εικόνα 2), ο οποίος σημείωσε αύξηση 5,8% το 3ο τρίμηνο 
του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2017.
Σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των χρηστών 3PL αυξάνεται στα-
θερά, αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές πρακτι-
κές αποθήκευσης. Η αυξανόμενη ζήτηση για αποθηκευτικούς 
χώρους έχει ξεπεράσει την προσφορά τα τελευταία 2 χρόνια (και 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου 
Πεδίου στα δυτικά της Αθήνας) εξαιτίας α) της ακαταλληλότητας 
ενός μεγάλου αριθμού υφιστάμενων αποθεμάτων (παλαιότερα 
κτίρια με ξεπερασμένες προδιαγραφές και ανεπαρκές μέγε-
θος) και β) της έλλειψης κατασκευών προς εκμετάλλευση κατά 

την τελευταία δεκαετία, μετά την οικο-
νομική ύφεση, η οποία οδήγησε σήμερα 
στην περιορισμένη προσφορά αποθηκευ-
τικών χώρων. 
Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης τα 
ενοίκια για ποιοτικούς χώρους Α’ κατη-
γορίας στο Θριάσιο Πεδίο να κυμαίνονται 
σήμερα μεταξύ 3,50 – 4,10 ευρώ / τ.μ./ 
μήνα, βελτιωμένα εμφανώς από το επί-
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πεδο του 2,90 – 3,70      
ευρώ/ τ.μ./ μήνα το 
2015 (Εικόνα 3).
Το ενδιαφέρον των 
θεσμικών επενδυτών 
για τον κλάδο εμφανί-
ζεται σημαντικά αυξη-
μένο  αλλά δυστυ-
χώς υπάρχει έλλειψη 
κατάλληλου προϊόντος 
προς πώληση. Κατα-
γράφεται ίδια σχε-
δόν πορεία με την υπό-
λοιπη Ευρώπη στις 
αποδόσεις, οι οποίες 
έχουν μια  πτωτική 
πορεία από το 2013 και 
εντεύθεν, κυμαινόμε-
νες σήμερα μεταξύ 9 – 
9,75% (Εικόνα 4).
Μετά από αρκετά χρό-
νια αδράνειας, οι κατα-

σκευαστές logistics δραστηριοποιούνται σταδιακά, κυρίως στην 
ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, όπου παρατηρήθηκε προσθήκη 
γύρω στα 70.000 τ.μ. το 2018, ενώ 100.000 τ.μ. αναμένονται για 
το 2019.
Για πρώτη φορά μετά το 2008 έχουν καταγραφεί pre-lets, 
δηλαδή μισθωτικές συμφωνίες για αποθηκευτικούς χώρους 
(κυρίως για >5.000 τ.μ.) που δεν υφίστανται, αλλά πρόκειται να 
κατασκευαστούν. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο και το 2019.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις εντοπίζεται στην 
ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, ωστόσο, ολοένα και περισσό-
τερο βλέπουμε να αυξάνεται το ενδιαφέρον για City Logistics  
(Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Μοσχάτο, Μεταμόρφωση). Αυτό σχετίζεται 
με τις αυξημένες ανάγκες των ξενοδοχείων του κέντρου καθώς 
και με την αυξανόμενη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
το οποίο αναμένεται να συνεχίσει να εντείνεται. 

Όπως είχε πει και ο Γουίλιαμ Μπλέικ “Το μέλλον δεν είναι δώρο. 
Είναι επίτευγμα”, έτσι και για την εφοδιαστική αλυσίδα οι επεν-
δύσεις σε νέες τεχνολογίες  σήμερα (robotics, 3d printing), αλλά 
και η προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα, είναι τα βασι-
κότερα επιτεύγματα για τις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου στο 
μέλλον.

Γράφει ο Χρήστος Κάκκαβας, MSc 
MRICS, Head of Corporate Solutions 
Αθηναϊκή Οικονομική 
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Προσφέρουμε ολοκληρωμένες, αλληλένδετες & και-
νοτόμες λύσεις logistics, στις εγκαταστάσεις μας που
εκτείνονται  στα  750.000  m2  στην  Τουρκία,  τη
Γερμανία,  την  Ιταλία,  τη  Ρουμανία,  τη  Γαλλία,  την
Ελλάδα, την Ουκρανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την
Ουγγαρία, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία,
την  Τσεχία,  το  Ιράν  και  τη  Σλοβενία.  Διαθέτουμε  6
RO-RO  πλοία  για  τις  συνδυασμένες  μεταφορές  
μας, τα  block  τραίνα  μας  πραγματοποιούν  48
δρομολόγια  την  εβδομάδα,  διαθέτουμε  5.500
οχήματα  στον  στόλο  μας  και  χρησιμοποιούμε
τεχνολογία αιχμής.
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