
IOANNIS PAPALEKAS IESE LA RAMPÃ:

“Banii s-au ieftinit
foarte mult”
”Avem în plan sã investim încã un
miliard de euro în urmãtorii doi ani”

“Ideea este sã învãþãm din greºelile
fãcute în Grecia, ca acestea sã nu fie
repetate”

Reporter: La ce valoare totalã se
ridicã investiþiile Globalworth în
acest an?

Ioannis Papalekas: Probabil cã
vom încheia anul acesta cu active
de peste 1 miliard de euro. Vom li-
vra clãdirile “Bucharest One” ºi
“Gara Herãstrãu”, vom finaliza
achiziþia de la Skanska - Green Co-
urt- , prima clãdire ºi vrem sã o
cumpãram ºi pe cea de-a doua.

În fiecare colþ al Bucureºtiului
avem investiþi câte 50 milioane
euro. Suntem foarte activi pe zona
de achiziþii ºi vrem sã ne dezvol-
tãm, în special în zona industrialã
ºi logisticã.

Avem în plan sã investim încã un
miliard de euro în urmãtorii doi ani
ºi ne axãm pe Timiºoara, piaþã
unde am intrat deja.

Deþinem peste 150.000 metri pã-
traþi livraþi pe partea logisticã ºi
vom începe sã construim încã
150.000 de mp tot pe partea lo-
gisticã.

De asemenea, vom demara con-
strucþia de birouri în Timiºoara, iar
pe partea logisticã ne intereseazã
foarte mult ºi zonele Cluj ºi Con-
stanþa.

În Timiºoara am ajuns la randa-
mente de 10-11% ca dezvoltator.

R e p o r t e r : D ar z ona Bu c u-
reºti-Ilfov cum vi se pare din punct
de vedere al dezvoltãrii pe partea
de logisticã?

Ioannis Papalekas: În Bucureºti,
competiþia este foarte mare, sunt
multe parcuri industriale, iar noi nu
am intrat niciodatã aici.

Când concurenþa este mare, aºa
cum este în Bucureºti, câºtigã chi-
riaºul, nu noi.

În prezent este interesantã piaþa
birourilor din Bucureºti, sunt multe
creºteri, nu numai pe partea de re-
locare.

Existã expansiune ºi chiriaºi noi pe
piaþa birourilor, care are mulþi jucã-
tori ºi care va deveni ºi mai mare.

Nu cred, însã, cã aceastã creºtere
va þine pasul cu construcþiile.

Din acest punct de vedere, cred
cã în urmãtorii trei-patru ani ar pu-
tea apãrea probleme pe piaþa biro-
urilor.

La fel se întâmplã ºi cu partea de
logisticã în Bucureºti. Au intrat
prea mulþi, foarte repede.

Pentru un chiriaº mare se bat
zece dezvoltatori.

În Timiºoara, Cluj sau Constanþa
nu este aºa, de aceea zonele acestea
sunt interesante pentru noi.

Reporter: În Constanþa când aþi
luat decizia sã investiþi?

Ioannis Papalekas: Anul acesta.
Eu cred cã România se schimbã,

poate funcþiona ca un hub de IT.
Toate zonele din þarã se dezvoltã,

ceea ce aduce mari creºteri la in-
ternet. Pentru o astfel de creºtere
ai nevoie de logisticã – depozite,
transport, porturi.

Reporter: Veþi începe sã dezvol-
taþi anul acesta vreun proiect pe
zona birourilor?

Ioannis Papalekas: Recent am
demarat Globalworth Campus.

Construim prima fazã chiar acum
- 55 de milioane de euro, iar faza a

doua va fi de circa 40 milioane de
euro.

Terenurile ne-au costat peste 25
milioane de euro.

Reporter: Din bugetul de un mi-
liard de euro pe care doriþi sã-l in-
vestiþi în urmãtorii doi ani, cât se
va orienta cãtre logisticã ºi cât spre
birouri?

Ioannis Papalekas: 300 de mi-
lioane de euro vrem sã investim în
logisticã ºi restul pe partea de biro-
uri ºi rezidenþial.

Mai mult, avem ºi alte investiþii
pe care le facem. De exemplu,
vrem ca, anul viitor, sã intrãm din
nou pe zona rezidenþialã. Avem în
vedere sã achiziþionãm fosta fabricã
Automatica de pe Calea Floreasca,
la intersecþia cu Bulevardul Mircea
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Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din
România, considerat “vulturul fãrã chip” întrucât nu obiºnuiºte sã aparã
prea des în mass-media, ºi-a prezentat recent intenþiile privind busi-
ness-ul sãu în România.
El a anunþat cã va termina acest an cu active de peste 1 miliard de euro în
portofoliul fondului pe care îl conduce – “Globalworth” - ºi are în vedere sã
mai investeascã încã un miliard de euro în urmãtorii doi ani. “Globalworth”
este interesat ºi de sectorul logistic ºi industrial din zone precum Cluj,
Timiºoara ºi Constanþa, unde va investi circa 300 de milioane de euro.
Papalekas mai vrea sã dezvolte ºi un proiect rezidenþial în zona Floreasca
din Capitala, la fosta fabrica Automatica.



Eliade. Mi se pare cea mai frumoa-
sã zonã pentru rezidenþiale, am în
vedere un proiect pentru mid-
dle-upper class, care va include
turnuri cu locuinþe.

Reporter: Vreþi sã vã finanþaþi în
continuare de pe Bursã?

Ioannis Papalekas: Da. Bursa nu
înseamnã numai equity, sunt mul-
te surse de bani dacã vrei sã te fi-
nanþezi de acolo - existã equity, se-
curitisation, bonduri. Noi facem un
mix din toate.

Reporter: Ce randamente buge-
taþi pe zona rezidenþialã?

Ioannis Papalekas: Cred cã pu-
tem sã ajungem la o ratã internã
de rentabilitate de peste 30%, în
condiþiile în care piaþa se va deschi-
de foarte mult pe rezidenþial.

Pentru prima datã, Europa prin-
teazã mulþi bani, în jur de un trilion
ºi jumãtate de euro. De anul viitor,
fiecare român, fiecare european,
va putea sã acceseze un credit ipo-
tecar cu o dobândã de sub 4%,
ceea ce va duce la creºterea preþu-
rilor pe imobiliare în zona reziden-
þialã.

Reporter: Se vor mai ieftini banii?

Ioannis Papalekas: S-au ieftinit
foarte mult deja. Euribor este deja
negativ ºi în piaþa internaþionalã te
poþi finanþa astãzi cu sub 3%, când
acum 2 ani nici nu aveai acces ºi
dacã aveai acces costul se ridica la
peste 8-9%.

Acum se ieftinesc banii nu numai
pentru mine, dar ºi pentru utiliza-
torii finali, ceea ce este interesant
ºi pentru noi, ºi pentru stat, ºi pen-
tru utilizatorul final. Vedeþi Por-
tugalia, care a reuºit sã emitã bon-
duri guvernamentale cu rata nega-
tivã de -20 bips, în condiþiile în care
acum 3 ani, în 2012, nu se putea fi-
nanþa datoria externã.

La fel vezi zilnic ºi în multe com-
panii.

Piaþa de High yield global este la
cel mai mic nivel din ultimii 30 de
ani.

Probabil cã anul viitor nume mari
din piaþa fondurilor de investiþii
vor reveni pe piaþa localã imobilia-
rã, în contextul în care randamen-
tele în þãrile din vest sunt în scãde-
re, ajungând la aproape 4% yield.

Reporter: Mall-uri vã intereseazã
sã construiþi?

Ioannis Papalekas: Nu. Sunt
prea multe mall-uri ºi sunt alþii ju-
cãtori care s-au specializat pe acest
segment. Nu am ce sã caut acolo.

Reporter: Care sunt principalii
competitori pe zona birourilor?

Ioannis Papalekas: Mulþi con-
struiesc pe segmentul birourilor -
IMMO, Skanska, NEPI, Portland,
Immofinanz - ºi sunt semne cã in-
tenþioneazã sã intre ºi alþii.

Reporter: ªi efectul în preþ?

Ioannis Papalekas: Din pãcate,
scad chiriile.

Deocamdatã nu este “supraîncãl-
zit”, dar cred cã va fi. Nu cred cã va
fi o creºtere atât de mare în acelaºi

pas cu construcþiile. Dar existã in-
teres mare deocamdatã. Numai
dacã se continuã ritmul acesta de
creºtere a companiilor internaþio-
nale va fi ºi piaþa de birouri stabilã,
chiar dacã se construieºte mai
mult.

R e p o r t e r : C ar e e r apor t u l
debt/equity anul acesta ºi în gene-
ral?

Ioannis Papalekas: Astãzi avem
în jur de 40% ºi þinem acest ritm.

Papalekas vrea sã
construiascã un resort în
insula Mykonos

Reporter: Au apãrut informaþii în
presa greacã cã investiþi într-un
restaurant-club în Mykonos.
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Ioannis Papalekas deþine în pre-
zent 42% din compania Global-
worth, participatia sa scãzând de
la 67% iniþial, ca urmare a creºte-
rilor de capital. Încã din timpul
lansãrii ofertei publice iniþiale a
Globalworth la bursa londonezã,
Papalekas l-a numit ca director
non-executiv pe Eli Alroy, cel care
timp de 17 ani a condus activi-
tatea Globe Trade Centre
– unul dintre cei mai
importanþi investi-
tori imobiliari din
România ºi din re-
giune. Papalekas
i-a mai atras în ac-
þionariatul noii
sale companii ºi pe
reputaþii bancheri el-
veþieni de la Pictet & Cie,
pe Péter ºi Gábor Futó, tatã ºi
fiu, proprietarii grupului maghiar
Futureal, dar ºi pe omul de afaceri
Shlomo Tisser, care deþine, prin
intermediul Villar International,
3,53% din Globalworth.
Acum câþiva ani, Papalekas a atras
douã mari fonduri de investiþii -
York Capital Management ºi Oak
Hill Advisors. Fiecare dintre ele
administreazã active de peste 21

de miliarde de dolari.
Cele douã fonduri au preluat un
credit contractat acum câþiva ani,
în valoare de 65 de milioane de
euro, pe care l-au convertit în ac-
þiuni la Globalworth.
Oak Hill Advisors este doar una
dintre firmele fondate de miliarda-
rul Robert Bass, 66 ani, a cãrui
avere este estimatã la 2,91 miliar-

de de dolari ºi care ocupã
locul 220 în topul For-

bes al celor mai boga-
þi americani. Robert
ºi cei trei fraþi au
moºtenit în urmã cu
40 de ani averea de

la unchiul lor, Sid Ri-
chardson, un magnat

al petrolului din Texas.
Fondatorul York Capital

Management, James Dinan, 54 de
ani, se aflã pe locul 301 în rândul
celor mai bogaþi americani, potri-
vit Forbes, cu o avere estimatã la
2,04 miliarde de dolari. Printre
companiile în care fondul de in-
vestiþii York Capital a ales sã inve-
steascã se numãrã T-Mobile, Gene-
ral Motors, W.R. Grace&Co, Hertz
Global Holdings sau American
Airlines.

Mari investitori



Ioannis Papalekas: În Grecia, am
cumpãrat deja o proprietate în lo-
calitatea Psarou Beach din Myko-
nos. Restaurantul NAMOS, care se
aflã acolo, este cunoscut de 60 de
ani ºi a devenit atât de faimos,
încât presa din Grecia a spus cã am
cumpãrat doar acest activ. În spa-

tele lui, însã, sunt buticuri, comple-
xul Belvedere, care are 60 de vile ºi
mai e spaþiu de dezvoltat. Am
cumpãrat toatã zona pe care o
dezvoltãm, în septembrie începem
construcþia, vrem sã facem un re-
sort în urmãtorii 5 ani.

Reporter: Aveþi aºteptãri opti-
miste cu privire la evoluþia econo-
miei mondiale ºi româneºti?

Ioannis Papalekas: Bineînþeles.
Sistemele nu se prãbuºesc.

Crizele economice reprezintã de
fapt o restartare a sistemului ºi nu
cred cã, în prezent, existã pericolul
sã intrãm într-o nouã crizã.

Ca sã ai o crizã, îþi trebuie un bub-
ble ºi nu cred cã ne aflãm într-un
bubble acum.

Îndatorarea este foarte joasã, în
special în România, care pentru
mine este una din cele mai bune
þãri la nivel european ºi global.

Ca sã vã dau un exemplu, Grecia,
o þarã cu zece milioane de oameni,
a absorbit 500 de miliarde de euro,
fiind îndatoratã de douã ori jumã-
tate din PIB.

România este o þarã cu 20 de mi-
lioane de oameni ºi care are dato-
rie de 30 de miliarde de euro, ceea
ce este foarte puþin. ªi aceºti 30 de
miliarde includ ºi rezerve FMI care
stau la Banca Naþionalã.

Prin aderarea la UE, România va

primi fonduri europene de zeci mi-
liarde de euro.

Când România va avea o îndato-
rare de o valoare mãcar la fel ca
PIB-ul, atunci putem spune cã este
o economie normalã, stabilã.

Reporter: Credeþi cã va ieºi Gre-
cia din zona euro?

Ioannis Papalekas: Nu cred cã
Europa vrea ca Grecia sã iasã din
zona euro.

Dacã se va întâmpla acest lucru,
ce þarã va urma?

Într-adevãr, datoriile Greciei sunt
foarte mari, asta este o învãþãturã
pentru toatã Europa.

Dar îndatorarea Europei este 13
trilioane de euro, iar Grecia are
astãzi un default de 20 de miliarde
de euro. Vorbim de un leu la nive-
lul economiei. Cam aºa este pro-
blema Greciei în Europa.

Grecii nu plãteau taxe, dar acum
o vor face, au inceput sã se mobili-
zeze in acest sens atat statul, cât ºi
grecii.

Uºor, uºor vom ajunge la liman.
Ideea este sã învãþãm din greºelile
fãcute în Grecia, ca acestea sã nu
fie repetate. Mai ales în România,
unde dezvoltãm.

Reporter: Cum îi faci pe greci sã
plãteascã taxe?

Ioannis Papalekas: Vor învãþa
sã facã si acest lucru. Nu se poate

altfel.

Reporter: Cum vã înþelegeþi cu
bãncile?

Ioannis Papalekas: Foarte bine.
Pentru cã Europa printeazã foar-

te mulþi bani, aceºtia vor merge ºi
la companii, ceea ce înseamnã cã ºi
eu pot sã accesez acum banii
dintr-o bancã centralã.

Bãncile locale se vor afla în situa-
þia în care foarte multe companii se
vor refinanþa internaþional, iar bãn-
cile vor rãmâne cu multã lichidita-
te ºi probabil cã de aici va începe
problema, când bãncile vor începe
sã aibã un apetit mai mare pentru
risc.

Ele nu pot sã-ºi þinã banii cu
dobândã zero la Banca Naþionalã ºi
atunci vor da credite pentru tot fe-
lul de lucruri ºi investiþii care nu
produc, din pãcate. ªi acesta este
un sistemic risk, de unde încep
problemele.

Reporter: Cine mai are încredere
în bãnci?

Ioannis Papalekas: Toatã lumea
are încredere în bãnci, toatã lumea
cautã bani, în fiecare zi, ºi ne adre-
sãm bãncilor. Nu putem creºte fãrã
ajutorul bãncilor, dar aceasta este
ºi misiunea bãncilor, de a elibera
credite ºi de a suporta economia.
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Firma Globalworth avea, la
sfârºitul anului trecut, un porto-
foliu imobiliar în România, eva-
luat la circa 600 milioane euro,
excluzând clãdirile Unicredit,
Nusco Tower ºi Green Court,
Bucharest One ºi Orange Court.
Anul trecut, compania a încheiat
ºapte tranzacþii care au vizat în
majoritate proiecte în care omul
de afaceri deþinea participaþii ºi
pe care le-a preluat integral
(clãdirile de birouri BOB, BOC,
Tower Center International,
complexul de locuinþe Upgro-
und Towers), dar ºi terenul pen-
tru complexul de birouri Global-
worth Campus (Pipera) ºi un
parc logistic din Timiºoara.
În acest an, compania urmeazã
sã finalizeze în acest an prelua-
rea a trei clãdiri de birouri (Uni-
credit, Nusco Tower ºi prima
clãdire din complexul Green Co-
urt) ºi mai are în dezvoltare pa-
tru proiecte imobiliare.


