
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.  Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε το Νοέμβριο του 2018 

κατά 3,1% 
2.  Την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 5,3% η παραγωγή του μεταποιητικού 

τομέα 
3.  Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εμφανίζουν αυξανόμενη 

τάση τα τελευταία 4-5 χρόνια παρά τις κάποιες διακυμάνσεις
4.  Περίπου το 6% του ΑΕΠ προκύπτει από τη δραστηριότητα των 3PL, 

ποσοστό που αγγίζει το 9,5% όταν συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιόκτητα 
κέντρα αποθηκών.

5.  Το μερίδιο των χρηστών 3PL αυξάνεται σταδιακά και εκτιμάται σήμερα 
στο 40% αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές πρακτικές 
αποθήκευσης

6.  Σε απάντηση της αυξανόμενης ζήτησης η απασχόληση σε 3PL έχει επίσης 
αυξηθεί τα τελευταία 4-5 χρόνια και σήμερα είναι περίπου 200.000

7.  Η ζήτηση για χώρους αποθηκών είναι υπερβάλλουσα της προσφοράς 
για πολλά χρόνια τώρα και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου 
στη δυτική Αττική εξαιτίας: 

 α.  της μη καταλληλότητας του υφιστάμενου αποθέματος αποθηκών 
(παλαιωμένα κτίρια και 

 β.  του ανεμικού όγκου των κερδοσκοπικών αναπτύξεων κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας ως αποκύημα της οικονομικής ύφεσης που 
οδήγησε σε περιορισμένη προσφορά σύγχρονων χώρων.

Έχουμε επομένως φτάσει σε ένα σημείο όπου η αγορά αποθηκών 
παρουσιάζει θετικές επιδόσεις και υπάρχουν λόγοι που ευνοούν 
αυτή την πορεία:
•  Η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο τελευταία και οι εκτιμήσεις 

για το 2018 ξεπερνούν τα 200.000 τμ. 
•  Τα ενοίκια χώρων Α’ κατηγορίας κυμαίνονται μεταξύ €3,40 και €4,10/

τμ., αισθητά βελτιωμένα από το 2015 (€2,90-€3,75/τμ.)
•  Οι αποδόσεις σταδιακά ισχυροποιούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών και σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 9,25 και 10% 
•  Το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών είναι χαρακτηριστικό και περιορίζεται 

μόνο από την έλλειψη κατάλληλου προϊόντος προς πώληση: το μερίδιο 
του κλάδου στο σύνολο των επενδύσεων για το 2018 ανήλθε στο 3,4% 
έναντι 1,6% το 2017.

•  Μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας οι developers σταδιακά επανέρχονται 
στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την ευρύτερη 
περιοχή του Θριασίου έχουν προστεθεί 60.000 τμ. κατά το 2018 και με 
βάση το ανεκτέλεστο θα προστεθούν άλλα 100.000 τμ. το 2019

•  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σταδιακά γίνεται καταλυτική 
καθώς έχει διεισδύσει κατά 40% στην αγορά, έχοντας ωστόσο να 
διανύσει ακόμη δρόμο μέχρι τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται 
στο 75%

•  Η βασική πρόκληση βραχυπρόθεσμα έρχεται από τις μικρότερου 
μεγέθους μονάδες των ιδιωτών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου περίπου το 62% των εταιριών 3PL χτίζουν κτίρια 
εμβαδού <10.000 τμ.  που είναι το ελάχιστο αποδεκτό όριο διεθνώς για 
ένα κτίριο αποθηκών. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως των περιορισμών 
και των δυσκολιών κατά το σχεδιασμό και την αδειοδότηση μεγάλης 
έκτασης αναπτύξεων
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Οι μικρομεσαίοι
κάνουν τη διαφορά
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Ο κλάδος έχει αποδειχθεί ανθεκτικός κατά τη διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και η αύξηση δραστηριότητας 
στη διαχείριση φορτίων εδάφους (αποθήκευση και συσκευασία) 
έχει ισοσταθμίσει την πτώση στον κλάδο μεταφορών φορτίων. 
Παρά την ποσοτική ανάπτυξη ο κλάδος φαίνεται να εμφανίζει και 
ποιοτική βελτίωση καθώς η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί 
σημαντικά τα τελευταία 5 χρόνια. Το κενό μεταξύ Ελληνικού 
και Ευρωπαϊκού κλάδου έχει περιοριστεί στο 11% το 2016 
από το 19% το 2012. Υπό αυτό το πρίσμα η συνεισφορά του 
νέου νομοθετικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα ήταν 
μεγάλη. Το νέο πλαίσιο απλοποιεί τις διαδικασίες οργάνωσης και 
αδειοδότησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αποθηκών 
και αποθηκευτικών πάρκων.
Από την άλλη μεριά ο ελληνικός κλάδος μεταφορών φορτίων 
τελούσε υπό πίεση εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης για μεταφορές 
στο εσωτερικό (καταγράφηκε πτώση 33% το 2008 με 2016) η 
οποία και είχε μόνο μερικώς ισοσταθμιστεί από την αύξηση της 
ζήτησης για διεθνείς μεταφορές (16% το 2008 με 2016). 
Ειδικότερα ο ελληνικός μεταφορικός στόλος που χρησιμοποιείται 
στο οδικό δίκτυα περιλαμβάνει:
Παλαιά φορτηγά ηλικίας άνω των 15 ετών κατά 30% έναντι 
μόλις 5% αντίστοιχων στην Ευρώπη. 
Μικρά φορτηγά, ενώ τα μεγάλα (25,5 τόνων και άνω) 
αντιστοιχούν μόλις στο 10% του συνολικού ελληνικού στόλου 
την ώρα που το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό ανέρχεται στο 
36%.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ είχαν 
ως αποτέλεσμα τη μερική απελευθέρωση του κλάδου ενώ η 
εφαρμογή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Ως εκ 
τούτου ο κλάδος υπηρεσιών χερσαίας διαμετακόμισης αύξησε 
το μερίδιό του στο 2,9% του ΑΕΠ το 2016 από 2,5% το 2008 
και αναμένεται βαθμιαία να κλείσει το χάσμα με τον αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό κλάδο (3,4% του ΑΕΠ).

ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ 11% ΤΟ 2016 ΑΠΟ ΤΟ 19% ΤΟ 2012
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