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Σχετικά Άρθρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: : ΟιΟι  άμεσεςάμεσες
ξένεςξένες  επενδύσειςεπενδύσεις  θαθα
υπερβούνυπερβούν  τατα 4  4 δισδισ. . ευρώευρώ  τοτο
20172017 (/ellada/176356- (/ellada/176356-
simantiko-oi-ameses-ksenes-simantiko-oi-ameses-ksenes-
ependiseis-tha-iperboun-ta-4-ependiseis-tha-iperboun-ta-4-
dis-eiro-to-2017)dis-eiro-to-2017)

Εκρηκτική αύξηση σημείωσε το 2018 ο τομέας των
τουριστικών κατοικιών στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα
της χρονιάς-ρεκόρ για τον τουρισμό.

Η άνοδος των διεθνών αφίξεων είχε θετική επίδραση
στη ζήτηση για εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα. Οπως
επισημαίνει στην ανάλυσή της η Algean Property, η
ενοικίαση ενός σπιτιού διακοπών για το καλοκαίρι
έχει γίνει κοινή πρακτική για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων σε τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς

οι αποδόσεις που προσφέρονται σε προορισμούς διακοπών με μεγάλη
ζήτηση είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι σε άλλους ανταγωνιστικούς
προορισμούς στη Μεσόγειο.

Χαρακτηριστικό της εξέλιξης αυτής είναι και η ταχεία ανάπτυξη των
πλατφορμών ενοικίασης διακοπών. Όπως σημειώνει η Algean Property,
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από 132 ακίνητα που
διαφημίστηκαν στην πλατφόρμα της Airbnb το 2010, ο αριθμός τους ανήλθε
σε 126.000 το 2018.

Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η
Ρόδος, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους αγοραστές, αφού
όπως φαίνεται, και παρά το γεγονός ότι τα ενοίκια είναι σε πολύ υψηλά
επίπεδα, συνεχίζουν να αυξάνονται και συγκεκριμένα κατά 8,4%, 6,4%, 6%, 3%,
και 5,5% αντίστοιχα.

Εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον, σημειώνει η Algean Property, παρατηρήθηκε
και στις παραδοσιακά δημοφιλείς αγορές στην Ελλάδα, όπως το Πόρτο Χέλι,
η Ελούντα και η Χαλκιδική. Επίσης η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει αρχίσει να
κερδίζει έδαφος στην αγορά διακοπών κατά τα τελευταία χρόνια.

ESB Πιστοποίηση Αγγλικών
ESB Αξιόπιστες και φιλικές εξετάσεις από Κορυφαίο Βρετανικό φορέα. Αναγνώριση ΑΣΕΠ 
ESB

1 Πλήρης Ανακαίνιση Σπιτιών απο - 7.500 € με Visa εως 6 Ατοκες
Basic, Elegance, Advance, Superb, Ευέλικτα Πακέτα Ανακαίνισης Διαμερισμάτων 65-80-100τμ. starhouse.gr

2 Free Writing Tool
Improve grammar, word choice, and sentence structure in your writing. It's free! Grammarly
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«Ο συνδυασμός της άμεσης πρόσβασης στη θάλασσα, του ελληνικού
μικροκλίματος και της εγγύτητας της περιοχής με την πόλη, καθιερώνει
αργά την περιοχή ως έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις»,
αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάλυσή της, και προσθέτει: «Επιπλέον, οι
αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μέσα από μια σειρά σημαντικών
αστικών και τουριστικών εξελίξεων (Project Hellinikon, Astir Vouliagmenis-
Four Seasons) αναμένεται να δημιουργήσουν τεράστια πρόσθετη αξία στα
ακίνητα της περιοχής και έτσι να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
επενδυτών».

ΟιΟι  πωλήσειςπωλήσεις

Τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής απόδοσης του
τουρισμού, ο όγκος των πωλήσεων εξοχικών κατοικιών έχει αυξηθεί
σημαντικά. Για το 2017, τα ξένα κεφάλαια που εισήχθησαν για την αγορά
ακινήτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ, ενώ για την περίοδο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 σημειώθηκε αύξηση κατά 172,3% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η Algean Property σημειώνει επίσης ότι πολλές συναλλαγές
πραγματοποιούνται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οπότε ο
πραγματικός αριθμός εισερχόμενου κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τις
αναφορές των επίσημων στοιχείων.

Αναλύοντας το καθεστώς χρυσής βίζας επισημαίνει ότι είχε επίσης πολύ
θετικό αντίκτυπο στην αγορά μέχρι στιγμής. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2018
εκδόθηκαν συνολικά 3.620 άδειες. Οι Κινέζοι είναι πρώτοι στον κατάλογο με
1.945 άδειες παραμονής, ακολουθούμενοι από τους Ρώσους (423) και τους
Τούρκους (384).

ΟΟ  ξενοδοχειακόςξενοδοχειακός  τομέαςτομέας

Ο τομέας της φιλοξενίας είχε δυναμικές επιδόσεις το 2018, συνεχίζοντας τη
θετική του πορεία από το 2017, με τους σταθερούς αριθμούς του τουρισμού
να βοηθούν τη βιομηχανία να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η αύξηση που παρατηρήθηκε στις διεθνείς αφίξεις και τις τουριστικές
εισπράξεις είχε θετικό αντίκτυπο στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς οι
κυριότεροι δείκτες KPIs (μέσο ημερήσιο έσοδο ανά δωμάτιο, το ποσοστό
απασχόλησης, αλλά μέσο ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο RevPAR)
σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη.
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Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 το μέσο ημερήσιο
έσοδο (ADR) και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) αυξήθηκαν
περίπου κατά 9%, ενώ η πληρότητα κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά
1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2017.Αλλά και τα προσωρινά
στοιχεία για την πορεία του τουρισμού στη χαμηλή περίοδο δείχνουν ότι όλοι
οι βασικοί δείκτες σημειώνουν ήπια ανάπτυξη.

Για το 2018, η Ελλάδα είχε τρεις πόλεις ανάμεσα στους 100
δημοφιλέστερους προορισμούς για τον τουρισμό της πόλης (Αθήνα: 49η
θέση, Ηράκλειο: 68η θέση, Ρόδος: 99η θέση). Επιπλέον, ο ναυτικός τουρισμός
έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με την άμεση συνεισφορά
του στην οικονομία να φτάνει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Αλλά και η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας
συνεχίστηκε σε μεγάλο όγκο το 2018, όπου πραγματοποιήθηκαν νέες
κατασκευές, ανακαινίσεις και αγορές ξενοδοχείων. Όπως επισημαίνει η
Algean Property, τα τελευταία χρόνια η ποιότητα της ξενοδοχειακής
ικανότητας της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ειδικότερα, για την περίοδο 2009-2017 ο συνολικός αριθμός ξενοδοχειακών
μονάδων αυξήθηκε κατά 2,3% (2009: 9.559 μονάδες - 2017: 9.783 μονάδες),
ενώ ο αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων για την ίδια περίοδο
αυξήθηκε κατά 77% (2009: 280 μονάδες - 2017: 496 μονάδες).

Η εταιρεία χαρακτηρίζει την πιο σημαντική συμφωνία για τη περσινή χρονιά
την απόκτηση του Amanzoe Luxury Hotel and Resort από την Grivalia
Hospitality. Η καθαρή τιμή που καταβλήθηκε ανήλθε σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι
αγοραστές ανέλαβαν επίσης όλες τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις
της Amanzoe ύψους 76,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης ορόσημο θεωρείται και η επανεκκίνηση της πρώην Athens Ledra ως
Grand Hyatt Hotel.

Αλλά και οι προοπτικές για το 2019 είναι πολύ ελπιδοφόρες, καθώς πολλά
σχέδια έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση και θα αρχίσουν να αναπτύσσονται,
ενώ πολλά νέα ξενοδοχεία θα αρχίσουν να λειτουργούν. Το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η επαναλειτουργία του Astir
Vouliagmenis ως Four Seasons AstirPalace Hotel Athens τον Μάρτιο του 2019.

ΤοΤο  στοίχημαστοίχημα
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Οι προκλήσεις που έρχονται για το 2019 είναι πολλές. Δεδομένου ότι το έτος
αυτό είναι έτος εκλογών, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι
σημαντικό για την Ελλάδα να μην αποκλίνει από τη μέχρι στιγμής πορεία.

Όπως επισημαίνει η Algean Property στην ανάλυσή της, «η χώρα πρέπει να
παραμείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της έναντι των θεσμικών οργάνων και
ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων μέσω της απλούστευσης του υφιστάμενου
τεχνικού και νομικού πλαισίου».

Καταλήγοντας τονίζει ότι η ποιοτική αναβάθμιση όλων των τουριστικών
υποδομών θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στην επένδυση.

Επιπλέον, θα επηρεάσει θετικά τον τομέα των εξοχικών κατοικιών και της
φιλοξενίας, βιομηχανίες που έχουν αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια
και αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον.
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Basic, Elegance, Advance, Superb, Ευέλικτα Πακέτα Ανακαίνισης Διαμερισμάτων 65-80-100τμ. starhouse.gr

2 Πωλούνται Ακίνητα στην Αθήνα - Ν.Χαλκηδόνα
Πωλήσεις Νεόδμητων Διαμερισμάτων 48 τ.μ σε όμορφη γειτονιά strinopoulos.gr
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