
DAVID HAY, AFI EUROPE ROMÂNIA:

“Suntem interesaþi sã intrãm
pe piaþa rezidenþialã autohtonã”

Reporter: Cum estimaþi cã va
evolua piaþa imobi l iarã din
România pe termen scurt ºi me-
diu?

David Hay: Ne aºteptãm la o
creºtere continuã, pe termen scurt
ºi mediu, a pieþei imobiliare, care,
însã, necesitã timp pentru a ajunge
la maturitate. Cred cã vom asista ºi
de acum înainte la deschiderea de
noi proiecte bune, atât de retail,
cât ºi de birouri. Calitatea ºi locaþia
rãmân elementele diferenþiatoare
când discutãm despre proiecte
imobiliare.

De asemenea, mall-urile existen-
te îºi vor concentra eforturile pen-
tru a-ºi consolida poziþia pe piaþã,
motiv pentru care, anul acesta, nu

vor fi livrate multe proiecte. Mixul
de chiriaºi este esenþial în atrage-
rea de vizitatori. În prezent, centre-
le comerciale nu sunt doar o desti-
naþie de cumpãrãturi, ci ºi o opþiu-
ne de divertisment ºi de petrecere
a timpului liber. Clienþii trebuie sã
gãseascã în proiectul tãu nume-
roase posibilitãþi de divertisment,
începând cu cinema, bowling, pa-
tinoar ºi continuând cu opþiuni
ideale de a lua masa de prânz sau
cina. Cu toate acestea, brandurile
de modã sunt ºi ele un factor im-
portant atunci când consumatorii
aleg sã viziteze un anumit mall. Noi
încercãm întotdeauna sã aducem
cele mai renumite branduri locale
ºi internaþionale ºi sã oferim varie-

tate. Atunci când construim mixul
de chiriaºi analizãm cu atenþie pã-
rerile ºi reacþiile clienþilor noºtri.

Reporter: Care este strategia de
dezvoltare a AFI Europe România?

David Hay: Credem cu tãrie în
potenþialul României ºi suntem
întotdeauna deschiºi la noi oportu-
nitãþi de dezvoltare. Aºa cum am
menþionat anterior, avem o serie
de noi proiecte de retail ºi birouri
în dezvoltare. De asemenea, ne
îmbunãtãþim constant planurile
curente pentru a integra nevoile ºi
dorinþele clienþilor ºi chiriaºilor.

De altfel, avem în vedere, în viito-
rul apropiat, extinderea pe seg-
mentul rezidenþial, fiind o piaþã
care credem cã se va îmbunãtãþi în
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Piaþa imobiliarã autohtonã va înregistra o creºtere

continuã, dar mai are nevoie de timp pânã sã ajungã la

maturitate, ne-a declarat David Hay, directorul execu-

tiv al AFI Europe România. Domnia sa susþine cã, în vii-

torul apropiat, compania are în vedere extinderea pe

segmentul rezidenþial, fiind o piaþã care se va îmbunã-

tãþi în urmãtorii ani. Pe segmentul de retail, planurile

oficialilor AFI vizeazã construcþia parcului AFI Palace

Arad (30.000 mp) ºi a centrului comercial AFI Palace

Bucureºtii Noi (36.000), în sectorul 1 al Capitalei. Da-

vid Hay ne-a precizat cã, în prezent, compania se con-

centreazã pe dezvoltarea proiectului AFI Park, prin

construcþia clãdirilor 4 ºi 5 care vor adãuga 33.000 de

metri pãtraþi la stocul existent de spaþii de birouri. Re-

feritor la avertismentul lansat de FMI cu privire la po-

sibilitatea unui nou crash imobiliar mondial, directorul

executiv al AFI Europe România apreciazã cã þara

noastrã nu înregistreazã o accelerare rapidã a preþuri-

lor la locuinþe, ci o creºtere treptatã, solidã, a preþurilor

care oferã încredere într-o piaþã mai maturã.



urmãtorii ani, fãcând loc unor pro-
iecte rezidenþiale noi ºi de calitate.

Reporter: Mai este þara noastrã
un El-Dorado imobiliar?

David Hay: România este o þarã
cu un mare potenþial ºi o piaþã pe
care trebuie sã fii prezent în
acest moment. Multe
companii sunt inte-
resate sã-ºi dez-
volte afacerile
în þarã ºi acest
lucru ne face
foarte încre-
zãtori în viito-
rul sãu, chiar
ºi atunci când
facem referire
la se g m e nt u l
imobiliar. Încã mai
este loc pentru proiec-
te de calitate ºi existã multe
oportunitãþi pentru dezvoltatori
de a construi clãdiri de retail ºi de
birouri. Dar trebuie sã avem în ve-
dere cã piaþa imobiliarã este strâns
legatã de creºterea economicã.

R e p o r t e r : F o n d u l M o n e t a r
Internaþional a lansat recent, prin
vocea directorului adjunct Min
Zhu, un avertisment cu privire la
posibilitatea unui nou crash imo-
biliar global. Care este opinia
dumneavoastrã cu privire la acest
aspect ºi cum ar putea afecta pia-
þa româneascã?

David Hay: Piaþa rezidenþialã din
România dã semne pozitive cã îºi
revine dupã crizã, dar încã mai tre-
buie sã-i acordãm timp. Presupu-
nem cã directorul adjunct al FMI
fãcea referire la pieþe precum Sta-
tele Unite ale Americii, China sau
Anglia. În prezent, România nu
înregistreazã o accelerare rapidã a
preþurilor la locuinþe, ci o creºtere
treptatã, solidã, a preþurilor care
oferã încredere într-o piaþã mai
maturã. Proiecte precum Prima
Casã sau Noua Casã vin în sprijinul

acestui segment imobiliar, dar ele
nu sunt suficiente. Totuºi, trebuie
sã ne uitãm la trendul pozitiv pe
care piaþa se aflã în acest moment.

AFI Europe România este, de ase-
menea, interesatã de dezvoltarea

unor proiecte pe segmentul
rezidenþial la momen-

tul potrivit ºi când
piaþa va fi pregã-

titã pentru noi
dezvoltãri de
calitate.

Reporter: Vã
rog sã ne oferi-
þi o descriere a

proiectelor pe
care le derulaþi

în þara noastrã.
David Hay: Dupã

ce am dezvoltat cel
de-al doilea proiect de retail

din România, AFI Palace Ploieºti, si-
tuat în centrul oraºului Ploieºti, ne
concentrãm acum pe proiectul no-
stru de birouri AFI Park, un parc de
afaceri de clasa A. Dupã livrarea
primei ºi celei de-a doua clãdiri,
care oferã împreunã 24.450 mp ºi
am atins pentru ambele un grad
de ocupare de 100%, ne focusãm
pe finalizarea AFI Park 3 pânã în
decembrie 2014. Clãdirea este deja
închiriatã în proporþie de 40% de
cãtre compania Endava România.

Datoritã cererii ridicate, mai ales
din partea companiilor din in-
dustria IT&C, care au gãsit în pro-
iectul nostru cea mai bunã soluþie
pentru afacerea lor, am început
deja construcþia AFI Park 4&5, care
va oferi 33.000 de metri pãtraþi adi-
þionali proiectului de birouri. Clãdi-
rea este planificatã pentru a fi livra-
tã în primul trimestru din 2015.

De asemenea, dezvoltãm AFI Bu-
siness Park Bucureºti, un proiect de
50.000 de metri pãtraþi, amplasat
în imediata apropiere a J.W. Mar-
riott Hotel ºi a Parlamentului

României. Noul parc de afaceri va
include douã clãdiri de birouri de
înãlþime redusã ºi un turn de biro-
uri, cu ample zone verzi.

În ceea ce priveºte segmentul de
retail, am semnat, recent, refinan-
þarea AFI Palace Cotroceni, în va-
loare de 220 de milioane de euro.
Proiectul este cel mai mare ºi cel
mai important activ al companiei ºi
continuã sã îºi îmbunãtãþeascã
performanþele în fiecare an. În pri-
mul trimestru al anului 2014, veni-
tul operaþional net (NOI) al centru-
lui comercial a atins 7,3 milioane
euro, reprezentând o creºtere de
6,7%, în comparaþie cu aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut. De aseme-
nea, în primele trei luni, o medie
de 55.000 de clienþi pe zi au vizitat
mall-ul nostru.

AFI Palace Ploieºti, inaugurat
în octombrie 2013, a reuºit sã-ºi
creascã valoarea în ultimele luni cu
alte 6,2 milioane de euro, pânã la

64,2 milioane de euro. Mall-ul a
fost vizitat de 15.000 vizitatori pe
zi, în timp ce gradul de ocupare a
atins în aprilie 99%, lunã în care a
fost inaugurat Cinema City. Acest
eveniment a fost urmat de lan-
sarea Zappa, un complex de diver-
tisment unic de 1.500 mp.

Planurile noastre viitoare pe seg-
mentul retail includ douã proiecte:
AFI Palace Arad, un parc de retail
de 30.000 mp GLA (n.r. Suprafaþã
brutã închiriabilã), ce va fi constru-
it în centrul oraºului Arad pe un
spaþiu de 80.000 mp ºi AFI Palace
Bucureºtii Noi, un centru comercial
de 36.000 mp GLA ce va fi dezvol-
tat în Bucureºtii Noi din sectorul 1
al Capitalei.

Reporter: Vã mulþumesc!
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“Am semnat, recent, refinanþarea AFI Palace
Cotroceni, în valoare de 220 de milioane de
euro. Proiectul este cel mai mare ºi cel mai
important activ al companiei ºi continuã sã îºi
îmbunãtãþeascã performanþele în fiecare an”.

“Datoritã cererii
ridicate, mai ales din par-

tea companiilor din industria
IT&C, care au gãsit în proiectul

nostru cea mai bunã soluþie
pentru afacerea lor, am înce-
put deja construcþia AFI Park
4&5, care va oferi 33.000 de

metri pãtraþi adiþionali
proiectului de

birouri”.


