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Biroju nomas tirgus pārskats par 3. ceturksni
Rudens atnākšana ir ieviesusi pārmaiņas biroju nomas tirgū. Līdz ar atvaļinājumu laika beigām un mācību iestāžu
darbības atsākšanos ir novērojama aktivitātes palielināšanās. Kaut arī nomniekiem arvien biežāk nākas
saskarties ar ierobežotas izvēles iespējām, biroju telpu piedāvājums joprojām ļauj izšķirties par labāko un
piemērotāko telpu risinājumu. Lai gan biroju telpu piedāvājums turpina sarukt, ekonomiskā aktivitāte un Latvijas
attīstības perspektīvas eiro zonas ietveros tuvākajos gados nekustamo īpašumu attīstītājiem nedos pamatojumu
jaunu biroju ēku būvniecībai.
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