Αύξηση
στα
67δισ.δολάρια
μέχρι
το
2022,
στα
κατασκευαστικά
έργα
στην
Ελλάδα
Έως το 2022, τα κατασκευαστικά έργα στη χώρα μας αναμένεται να
αυξηθούν στα 67 δισ. δολάρια, με το 47,5% των projects να
βρίσκεται ήδη, στο στάδιο της προετοιμασίας και εκτέλεσης από
το Νοέμβριο του 2018. Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα της
Deloitte, Global M&A Construction Monitor, σύμφωνα με την
οποία, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα άρχισε να
ανακάμπτει από το 2018, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο
4,7%, έναντι 2,4% της περιόδου 2013 με 2017.
Η ίδια έρευνα αναφέρει, ότι η δραστηριότητα στον κλάδο
ενισχύεται περαιτέρω από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης
που στόχο της έχει τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον ιδιωτικό
τομέα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την αξιοποίηση των
ανεκμετάλλευτων υποδομών της χώρας.
Όσον αφορά την αγορά κατοικιών, είχε παραμείνει στάσιμη κατά
τη διάρκεια της περιόδου ύφεσης στην Ελλάδα λόγω της
περιορισμένης ρευστότητας και της μεγάλης προσφοράς σπιτιών.
Τα τελευταία δύο χρόνια, η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα έχει
αυξηθεί, κυρίως λόγω της επίδρασης των βραχυπρόθεσμων
μισθώσεων (π.χ. Airbnb), του προγράμματος Golden Visa και της
εισαγωγής στην αγορά νέων παραγόντων (Ρωσία και Κίνα), σε
συνδυασμό με την έλλειψη νέων κατασκευών κατά τη διάρκεια της
δεκαετούς ύφεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι τιμές των
κατοικιών να αυξηθούν κατά 1,6% το 2018, σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ σημείωσαν επιτάχυνση κατά 4,0% το α’
τρίμηνο του 2019. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί
περαιτέρω, μεταξύ άλλων, λόγω της άνθισης της ελληνικής
τουριστικής βιομηχανίας.

Τα εμπορικά ακίνητα
Η τοπική αγορά εμπορικών ακινήτων παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης
κατά τα έτη 2017 και 2018, κυρίως λόγω της ανανεωμένης
δραστηριότητας σε επίπεδο μισθώσεων και επενδύσεων σε
περιουσιακά στοιχεία υψηλότερων προδιαγραφών. Η ανάκαμψη της
αγοράς αναμένεται να συνεχιστεί και να μετατεθεί στην
εκμετάλλευση του δευτερογενούς αποθέματος ακινήτων. Σημαντικές
αλλαγές σημειώθηκαν πρόσφατα στον κλάδο, μεταξύ των οποίων η
συγχώνευση της Eurobank Ergasias – Grivalia Properties και η
πώληση της NBG Pangea. Οι ελληνικές εταιρείες επενδύσεων
ακινήτων, τα διεθνή και εθνικά επενδυτικά ταμεία συμμετέχουν
ενεργά στην απόκτηση πρωταρχικών περιουσιακών στοιχείων σε
κορυφαίες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.
Η χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να καθυστέρησε την ανάπτυξη
των υποδομών της χώρας εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο αυτό
φαίνεται να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Απόδειξη αυτού
αποτελεί το γεγονός ότι έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται σε
πρόωρο στάδιο υποβολής προσφορών αρκετές ιδιωτικοποιήσεις,
έργα παραχώρησης και οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) σε διάφορους τομείς, όπως αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια,
σχολικά κτίρια, λιμάνια και μαρίνες κλπ.
Ο κ. Φώτης Τσαμπαρλής, Industrial Products και Construction
Leading Partner της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η
συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος με
στόχο να καλύψει την ανάγκη των διεθνών αγορών για κατανόηση
των τάσεων των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο
κατασκευαστικό κλάδο».

