
În 2012 peste 23.000 de firme din Romania ºi-au
declarat insolvenþa. Aproape 1600 dintre acestea au
fost din domeniul construcþiilor. Peste tot s-a auzit de
insolvenþã ºi de faliment, incapacitate de platã, dar la
toate acestea nu se precizeazã câte firme au luat
naºtere.

La fiecare lacãt pus pe uºa unei firme,
alte trei firme deschideau “magazinul”
Ei bine, la fiecare firmã intratã în insolvenþã în 2012,
alte trei firme se înfiinþau. Pentru construcþii, situaþia a
fost ºi mai roz, din punct de vedere numeric. În timp ce
o firmã dispãrea din piaþã, alte patru apãreau, ca
pasãrea Phoenix, din cenuºa proaspetei “defuncte”.
Unul dintre cele mai bune rapoarte în acest sens (zece
firme nou înfiinþate, la o insolvenþã ) îl deþine sectorul
IT.

Chiar dacã este greu de mãsurat ºi de identificat
efectiv ce nevoie de desfãºurare a activitãþii au aceste
firme nou înfiinþate, în piaþã se resimte o creºtere a
cererii de spaþii de birouri. Potrivit datelor unei agenþii
imobiliare, cererea în primele luni ale anului 2013 a
fost în creºtere cu 30% faþã de aceeaºi perioadã a
anului 2012, creºtere resimþitã ºi în volumul
tranzacþiilor.

Aceastã agitaþie pe zona de birouri se datoreazã în
principal companiilor de IT. Fie cã acestea îºi întãresc
poziþia sau îºi mutã birourile din strãinãtate în
România, fie cã deschid noi puncte de lucru sau se
mutã din provincie în Bucureºti, constituie în prezent
printre cei mai numeroºi chiriaºi ai clãdirilor de birouri.

Birouri ºi Comercial – analiza
domeniului
Sectorul clãdirilor de Birouri ºi Comercial rãmâne
atrãgãtor indiferent de condiþiile din piaþã. Acesta a
notat în 2012, potrivit datelor furnizate de IBC Focus, o
creºtere de 30% a volumului de investiþii faþã de 2011.

Analiza realizatã la nivelul întregului an 2012 aratã
cã investitorii acestui tip de imobile s-au concentrat în
continuare spre zone ca Bucureºti - Ilfov, deloc
surprinzãtor, dar ºi spre zone ca Nord - Vest ºi Vest.
Marile oraºe ale þãrii vor avea de câºtigat în urma
noului plan strategic, girat de Ministerele Economiei ºi
Dezvoltãrii Regionale. Acestea au fost calificate în
capitale de dezvoltare menite sã asigure un climat
pr opice pentr u d omeni i le în car e exceleazã,
concentrãri de structuri de afaceri conglomerate în
clustere. Astfel, Braºovul devine capitala aviaþiei
( T r a n s y l v a n i a A e r o s p a c e C l u s t e r ) , I a º i u l a
medicamentelor (Future Hub Iaºi), Timiºoara capitala
automotive (Automotivest Cluster), în timp ce Cluj -
Napoca devine pol IT (Cluj IT Innovation Cluster).
Aceste aglomerãri vor atrage dupã sine investiþii

importante, atât ca ºi sedii de birouri ºi companii, cât ºi
ca facilitãþi de producþie pentru fiecare oraº în parte,
iar primele semne se vãd din distribuþia procentualã a
proiectelor de birouri pe zone de dezvoltare.

Aºa cum aminteam, zonele Nord - Vest ºi Bucureºti -
Ilfov au fost cele mai importante douã arii de
rãspândire a proiectelor de birouri, cu peste 130 de
investiþii fiecare. Lor li se alãturã zonele de Centru ºi
Vest, fiecare cu peste 110 investiþii. La polul opus, se
aflã zona de Sud - Est. Însã, spre deosebire de alte
domenii studiate, rãspândirea la nivel naþional a
acestor proiecte pare sã fie ceva mai omogenã.
Ponderile sunt între 10% în zona de Sud - Vest ºi 16%
în Nord - Vest.

Se observã creºteri importante ale numãrului de
investiþii în zone precum Vest (+66%) ºi Sud - Vest
(+46%).Zonele fruntaºe, cum e zona de Nord - Vest,
adunã cu 24% mai multe investiþii, în timp ce
Bucureºti - Ilfov ia un avans de 22%. La coadã se aflã
zonele de Sud cu +18% ºi Nord - Est, cu +16%
comparativ cu perioada din 2011.

Împãrþite pe subcategorii, sediile de firmã au fost
principalele „furnizoare” de proiecte din acest
domeniu major analizat. Clãdirile de birouri, în urma
unui avans de 31% faþã de anul precedent, ating cifra
de 301 unitãþi, faþã de 229 raportate în urmã cu un an.
Analiºtii IBC Focus au identificat ºi o puternicã
ofensivã a centrelor de afaceri, care marcheazã o
creºtere de 40%, astfel lansând în piaþã nu mai puþin
de 81 de centre.

Proiectele de birouri ºi sedii de firmã au fost
repartizate în proporþii relativ egale în ceea ce priveºte
stadiul de execuþie. Unul din trei obiective era la data
contactãrii de cãtre echipa IBC Focus în execuþie fizicã,
în timp ce 37% dintre acestea erau în faza de
proiectare. Celor douã domenii majore li se adaugã
etapa de amenajare (14%) ºi etapa de licitaþie (11%),
care echilibreazã ºi mai mult balanþa, în clipa în care
sunt luate în calcul doar douã etape – în execuþie sau
nedemarate.

Domeniul Birouri/Comercial face parte din categoria
tipului de construcþii în care incidenþa proiectelor de
amploare este de sub 20% raportat la total. Mai precis,
15% din total sunt proiecte a cãror valoare depãºeºte 1
milion de euro. În timp ce proiectele medii ºi mici
împart procente apropiate – 43%, respectiv 42%.

Spre deosebire de 2011, analiºtii IBC Focus observã
în 2012 un avânt considerabil luat de proiectele medii
ºi mari. În 2011, doar 10% din investiþiile din acest
domeniu erau de amploare, în timp ce proiectele de
dimensiuni medii erau regãsite într-o proporþie de
35%. În 2012 s-a înregistrat o creºtere de 62% a
numãrului de investiþii medii ºi o creºtere de 82% în
cazul celor mari.

2013 va reprezenta în continuare un an favorabil
dezvoltãrii proiectelor de medie ºi mare dimensiune,
în condiþiile în care acest an reprezintã ultimul din
actualul program de obþinere a fondurilor europene.
Companiile au profitat pânã în prezent într-o micã
m ã s u r ã d e p r o g r a m u l P O S – C C E ( C r e º t e r e a
Competitivitãþii Economice), având în vedere rata
micã de absorbþie a fondurilor. Presaþi de timp,
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acceleraþia va fi apãsatã tare pentru obþinerea de
fonduri, motiv pentru care analiºtii IBC Focus se
aºteapã la o creºtere a volumului de proiecte medii ºi
mari ºi în acest an.

Din tabel se observã un uºor avantaj în ceea ce
priveºte proiectele mari ºi medii, faþã de cele mici,
când sunt împãrþite pe stadii de execuþie. În general,
este o proporþie de unu la unu, iar în aceste condiþii, la
finalul lui 2013 va exista un procent similar de

împãrþire pe stadii ºi dimensiuni.
Ar fi posibil în 2013 un aflux de proiecte în lucru,

doar dacã la finalul lui 2012 am fi înregistrat un
procent mai mare de proiecte nedemarate. Însã având
în vedere acest echilibru, proporþia de un proiect în
execuþie pentru fiecare proiect în pregãtire, nu sunt
preconizate mari dezechilibre. Acest aspect mai
confirmã ºi faptul cã investiþiile în clãdiri de birouri
sunt sigure. Odatã anunþat un astfel de proiect,
ºansele sunt foarte mari ca acesta sã fie realizat.
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Proiecte ºi investiþii
2013 va aduce în vizorul antreprenorilor ºi furnizorilor de materiale de construcþii ºi echipamente o serie de

investiþii remarcabile.
Planurile NEPI - New Europe Property Investments se extind ºi în Ardeal, unde în Cluj - Napoca, dezvoltatorul va

ridica o clãdire de birouri cu un regim de înãlþime P + 6 etaje ce va totaliza 52.000 mp, la care lucrãrile au demarat
de puþin timp. Aceºtia adaugã pe lângã partea de birouri, o serie de investiþii în retail dar ºi proiecte rezidenþiale.

Proiectul Atenor Group, din Bucureºti, complexul de birouri Hermes Business Campus în valoare de peste
205 milioane lei, cu un regim de înãlþime 4 subsoluri+ parter + 8 etaje+ 1 etaj tehnic va dispune în momentul
finalizãrii lucrãrilor, de o suprafaþã totalã de 78.000 mp.Turnul de 24 de etaje, investiþie anunþatã de Ana
Holding încã din 2009, pe Bulevardul Poligrafiei propune un nou concept de structurã, fãrã limitãri impuse de
stâlpi interiori. Proiectul se afla în toamna anului 2012 la etapa de stabilire a antreprenorului.

Tot în acest prim trimestru au început lucrãrile la prima investiþie a companiei Skanska pe teritoriul
Romaniei - Green Court Bucharest. Proiectul va include trei clãdiri de birouri, ce vor avea o suprafaþã
închiriabilã totalã de 52.000 de mp.

În Bucureºti, zona cea mai propice dezvoltãrii proiectelor de birouri de amploare regãsim Complexul Green
Gate – 4 subsoluri + parter + 10 etaje + 1 etaj tehnic, un proiect de 31.000 mp, ce are stabilitã ca datã de
finalizare luna februarie a anului 2014.
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