
TEAMÃ DE BREXIT

Investiþiile în birourile din centrul Londrei
au scãzut cu 52%
lMike Prew, analist la Jefferies: "Existã o fricã palpabilã privind
vânzarea pe scarã largã a activelor"

Investiþiile în clãdirile de birouri
din centrul Londrei s-au redus cu
52% în primul trimestru din 2016,
faþã de ultimele trei luni din 2015,
lucrãrile în domeniu fiind încetini-
te de incertitudinile generate de
apropierea referendumului din 23
iunie, care va decide dacã Marea
Britanie va rãmâne în Uniunea Eu-
ropeanã sau va pãrãsi acest bloc
(Brexit), conform Financial Times
(FT).

Publicaþia britanicã scrie cã, în
perioada ianuarie - martie 2016 au
fost realizate tranzacþii de 2,2 mi-
liarde de lire sterline în sectorul
clãdirilor de birouri din Londra, ni-
velul fiind cel mai redus din ultimii
patru ani, respectiv cu mult mai
mic faþã de ultimul trimestru din
2015, când suma a fost de 4,6
miliarde de lire.

Cifra aferentã trimestrului întâi
din 2016 este cu aproape o treime
mai micã decât media investiþiilor
trimestriale realizate în domeniu,
în ultimul deceniu, potrivit Lam-
bert Smith Hampton, agenþie imo-
biliarã, parte a "Countrywide".

Conform Lambert Smith Ham-
pton, investitorii strãini au fost reti-
cenþi în mod special în realizarea
de achiziþii de birouri în capitala
Marii Britanii.

"Nu este surprizãtor faptul cã in-
vestitorii au fãcut un pas înapoi în
condiþiile în care se amplificã incer-
titudinile cu privire la rezultatul re-
ferendumului din iunie", a declarat
Ezra Nahome, directorul executiv
al Lambert Smith Hampton.

Scãderea înregistratã în Londra a
contribuit la declinul cu 42% în pri-
mele trei luni din 2016, în ritm
anual, al investiþiilor totale în do-
meniul proprietãþilor imobiliare
comerciale din Marea Britanie, la
11,7 miliarde de lire.

Încetinirea acestor investiþii, evi-
dentã în lunile februarie ºi martie,
a fost exacerbatã de temerile lega-
te de un eventual Brexit, resimþite

în principal în Londra, unde inves-
titorii cred cã pãrãsirea UE de cãtre
Marea Britanie va determina com-
paniile sã-ºi restrângã prezenþa în
capitalã.

"Existã, acum, o fricã palpabilã
privind vânzarea pe scarã largã a
activelor dacã Marea Britanie va
vota pentru Brexit, ºi riscul ca cere-
rea din Londra sã sufere un ºoc",
spune Mike Prew, analist la banca
de investiþii Jefferies. Acesta adau-
gã cã efectul unui Brexit asupra
pieþei clãdirilor de birouri va dura
câþiva ani, iar "ºocul de pe segmen-
tul cererii ar putea trece de la o
stare de echilibru la supraofertã".

Potrivit FT, divizia imobiliarã a
Union Investment, companie ger-
manã de investiþii, a anunþat, în mar-
tie, cã a amânat cumpãrarea unei
clãdiri de birouri în centrul Londrei
din cauza riscului unui Brexit.

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi Banca Angliei au avertizat
cã dezbaterea pe marginea Bre-
xit-ului influenþeazã în mod nega-
t i v e c onom i a br i t ani c ã , pe r
ansamblu.
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