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Clãdirile de birouri au atras în acest an peste
jumãtate din investiþiile de pe piaþa imobiliarã
bucureºteanã, respectiv 146 milioane euro din
250-300 milioane euro, precizeazã Mãdãlina Cojocaru,
Head of Office Department DTZ Echinox.

În primele nouã luni ale anului curent au fost livraþi
în Bucureºti peste 42.000 mp de birouri clasa A ºi B.
Cele mai importante proiecte noi clasa A puse pe piaþã
au fost sediul UniCredit (15.000 mp), AFI Cotroceni 1
(13.700 mp), Aviatorilor 47 (3.000 mp), Monolit CDG
(peste 2.000 mp). Din clasa B se remarcã proiectul de
birouri Delea Veche 24 (8.200 mp), menþioneazã
reprezentanþii The Advisers / Knight Frank.

La aceste proiecte noi se adaugã ºi turnul Bucharest
Tower Center, din zona Pieþei Victoria. Deºi clãdirea cu
o suprafaþã de aproximativ 30.000 mp a fost finalizatã
încã din 2008, de abia anul acesta a fost pusã pe piaþã.

Potrivit DTZ Echinox, pânã la sfârºitul anului în curs,
volumul de birouri livrat pe piaþa din Bucureºti va
ajunge la aproximativ 80.000 mp, nivel similar celui
înregistrat în 2011.

Stocul actual de birouri clasa A din Bucureºti ajunge
la 1,53 milioane mp, iar în prezent se mai aflã în
construcþie circa 114.000 mp, în proiecte care urmeazã
sã fie livrate pe piaþã începând de anul viitor,
estimeazã Viorel Opaiþ, Corporate Services Director in
cadrul Colliers International.

Chiriaºii au fost atraºi de proiectele noi

Volumul tranzacþiilor pe segmentul de birouri din
Bucureºti a fost în primele nouã luni ale anului curent
de aproximativ 150.000 mp, din care în jur de 30%
reprezintã pre-închirieri, apreciazã consultanþii The
Advisers / Knight Frank.

În Capitalã s-a observat un interes mai ridicat pentru
spaþiile de birouri din zonele centrale (Piaþa Victoriei,
Dorobanþi), respectiv centru – nord (Calea Floreasca,
B a r b u V ã c ã r e s c u ) º i c e n t r u - v e s t ( S p l a i u l
Independenþei, Vasile Milea), aici înregistrându-se ºi
cele mai recente livrãri de spaþii de birouri cum ar fi
prima clãdire din cadrul proiectului AFI Business Park
Cotroceni, precizeazã Mãdãlina Cojocaru.

De asemenea anul acesta s-a remarcat o creºtere a
gradului de pre-închiriere (47% din volumul net al
tranzacþiilor de închiriere înregistrat în primul
semestru din 2012 faþã de 32% din volumul net
tranzacþionat în aceeaºi perioadã din 2011), precum ºi
o scãdere a ratei de neocupare a spaþiilor de birouri
din zonele centrale, unde vor fi livrate viitoarele
proiecte de birouri în 2014, respectiv 2015.

Companiile din domeniul IT&C au determinat cea
mai mare parte a cererii de birouri ºi reprezintã în
continuare motorul pieþei de profil. Piaþa mai este
influenþatã ºi de activitatea de consolidare a activitãþii
companiilor, precizeazã Viorel Opaiþ.

Anul acesta a continuat tendinþa începutã în 2011,
respectiv de creºtere a numãrului de companii care îºi
relocalizeazã sediile în clãdiri mai noi ºi mai bune în loc
sã îºi renegocieze termenii chiriei în locaþiile actuale,
aºa cum se întâmpla cu predilecþie în anii 2009-2010,
sesizeazã consultanþii de la The Advisers / Knight Frank.

Pe de altã parte, existã destul de mult interes din
partea companiilor ºi pentru închirierea de birouri în
oraºele mari din þarã, nu doar în Bucureºti, remarcã
domnul Opaiþ.

Chiriile au fost relativ stabile în 2012

Chiriile pentru spaþiile de birouri au rãmas relativ sta-
bile în acest an. Ca tendinþã generalã, chiriile cerute în
cadrul tranzacþiilor de pre-închiriere au fost mai mici,
în medie, cu 15% faþã de chiriile solicitate pentru
clãdiri existente din aceeaºi zonã, precizeazã domnul
Opaiþ.

Excepþie de la tendinþa generalã de stabilitate pe
piaþa chiriilor o fac clãdirile clasa A situate în zona
centralã a Capitalei, unde s-a remarcat o uºoarã
tendinþã de creºtere a chiriilor în primele trei
trimestre. Astfel, nivelul chiriei pentru spaþiile
ultracentrale (precum Piaþa Victoriei – Buzeºti,
Dorobanþi) atinge în prezent valori cuprinse între 18,5
– 1 9 , 5 e u r o p e m p p e l u n ã . P e n t r u z o n e l e
s e m i - c e n t r a l e ( p r e c u m V a s i l e M i l e a , S p l a i u l
Independenþei, Dimitrie Pompeiu, Nicolae Caramfil,
Barbu Vãcãrescu) chiriile variazã între 13 ºi 16 euro pe
mp pe lunã, în timp ce în zonele periferice (de
exemplu Pipera) acestea variazã între 9 ºi 12 euro pe
mp pe lunã, potrivit doamnei Cojocaru.

Peste 40% din suprafaþa de birouri tranzacþionatã la
nivelul Capitalei a vizat zona Calea Floreasca / Barbu
Vãcãrescu, urmatã de Pipera / Dimitrie Pompeiu
(12%), zona centralã (9%) ºi centru-Vest (9%), conform
reprezentanþilor The Advisers / Knight Frank.

Rata medie de neocupare în Bucureºti a cunoscut o
uºoarã creºtere în prima jumãtate a acestui an, pânã la
16%, ca urmare a noilor livrãri din piaþã, dar ºi a
relocalizãrilor. Cele mai puþine spaþii libere sunt în
zona Calea Floreasca / Barbu Vãcãrescu. La polul opus
se situeazã zona Pipera / Dimitrie Pompeiu, cu
aproximativ 45% rata de neocupare, conform
estimãrilor The Advisers / Knight Frank.

Se anunþã o perioadã de efervescenþã
pentru tranzacþiile cu birouri

Anul 2013 ar putea aduce pentru piaþa de birouri din
Bucureºti depãºirea suprafeþei de douã milioane mp,
anul viitor urmând sã fie livraþi în jur de 170.000 mp,
apreciazã Mãdãlina Cojocaru.

Mai multe proiecte mari de birouri vor aduce pe
piaþã suprafeþe considerabile în 2013. Astfel numai
turnul Sky Tower, în curs de finalizare, dispune de o
suprafaþã de peste 40.000 mp. Tot în zona de nord a
Capitalei, dezvoltatorul belgian Atenor Group
dezvoltã prima fazã a proiectului Hermes Business
Campus, cu 18.000 mp închiriabili. De asemenea, în
zona de vest o oraºului urmeazã sã fie livraþi anul viitor
14.000 mp în West Gate Park. La acestea se adaugã
proiectele începute în 2012. Dintre acestea se remarcã
Floreasca Park (37.500 mp în prima fazã), dezvoltat de
Portland Trust în zona Calea Floreasca / Barbu
Vãcãrescu. Acesta ar urma sã fie livrat în trimestrul III
din 2013, menþioneazã reprezentanþii The Advisers /
Knight Frank.

În perspectiva urmãtorilor ani, piaþa de birouri din
Capitalã ar putea cunoaºte miºcãri semnificative în
c e e a c e p r i v e º t e r e n e g o c i e r i l e , r e l o c ã r i l e º i
consolidãrile, având în vedere cã în 2013 ºi 2014 vor
expira contracte de închiriere însumând peste 650.000
mp.

Chiriile pentru clãdirile de birouri de clasa A se vor
menþine la acelaºi nivel, având în vedere cã nivelul
ratei de neocupare pentru aceste clãdiri va rãmâne
scãzut. Practic, pe mãsurã ce competiþia între
proprietarii de clãdiri va creºte, preþul nu va mai fi cel
mai important criteriu în procesul de selecþie a unui
nou spaþiu, ci raportul corect între termenii financiari,
localizare, eficienþa spaþiului ºi calitatea clãdirii,
imaginea corporativã ºi relaþia chiriaº-proprietar,
considerã domnul Opaiþ.

Piaþa imobiliarã

Bucureºtiul ar putea avea douã milioane
mp de birouri în 2013
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