
Piaþa birourilor din Bucureºti ar
putea avea, în 2019, un an record în
ceea ce priveºte livrãrile, cu condi-
þia ca toate proiectele anunþate sã
fie finalizate la timp, scenariu în
care pe piaþa de profil ar intra spaþii
noi cu o suprafaþã de circa 377.000
de metri pãtraþi, potrivit datelor
companiei de consultanþã imobilia-
rã Cushman & Wakefield Echinox.

Acestea subliniazã cã, în prima
jumãtate a anului în curs, au fost li-
vrate spaþii cu o suprafaþã de circa
128.000 de metri pãtraþi, constând
în clãdirile Renault Bucharest
Connected, The Mark, Oregon Park
C, The Bridge II, Office 1 ºi Mihai
Eminescu Offices.

În cea de-a doua jumãtate a lui
2019, volumul livrat ar putea fi du-
blu, anunþã specialiºtii citaþi, pre-
cizând cã cele mai importante pro-
iecte a cãror livrare este anunþatã

sunt Business Garden (41.000 mp),
Ana Tower (41.000 mp), Expo Busi-
ness Park (38.000 mp), Globalworth
Campus III (35.000 mp), The Light I
(23.000 mp), Timpuri Noi Square 1b
(20.000 mp) ºi Equilibrium I (19.000
mp), alãturi de o serie de alte
imobile de dimensiuni mai mici.

Istoric, cel mai bun an pentru pia-
þa localã a birourilor ca nivel de li-
vrãri a fost 2009, când dezvoltatorii
au oferit spaþii noi cu o suprafaþã
de circa 322.000 mp, dupã un an
2008 de asemenea foarte bun, cu
livrãri de peste 300.000 de metri
pãtraþi. Cele mai mari proiecte livra-
te în 2009 au fost BOC, Global City
Business Park, Floreasca Business
Park ºi Cubic Center, într-o perioa-
dã în care dezvoltatorii erau activi
în special în zona Pipera, iar dezvol-
tarea hub-ului Floreasca - Barbu
Vãcãrescu era la început.

Mãdãlina Cojocaru, Partner, Office
Agency Cushman & Wakefield Echi-
nox, subliniazã: "Livrãrile din anul
2019 vin dupã doi ani cu o cerere
consistentã, dar cu un nivel scãzut
al livrãrilor: în 2017 au fost finalizate
proiecte cu o suprafaþã de 138.000
mp, iar în 2018 dezvoltatorii au li-
vrat 145.000 de metri pãtraþi. Noile
proiecte au reuºit sã îºi securizeze
din timp chiriaºi ancorã importanþi,
precum grupurile financiare ING,
Erste-BCR, Allianz sau firma de con-
sultanþã PricewaterhouseCoopers,
într-o piaþã extrem de dinamicã, în
care cererea este la un nivel record.
Þinând cont de clãdirile aflate în
plin proces de livrare, putem spune
cã stocul de birouri din Bucureºti a
atins pragul de 3 milioane de metri
pãtraþi, dintre care 1 milion de me-
tri pãtraþi a fost construit în perioa-
da 2014-2019".

În prima jumãtate a anului au fost
tranzacþionate spaþii cu o suprafaþã
de 196.000 de metri pãtraþi, în Bu-
cureºti, în creºtere cu 30% compa-
rativ cu aceeaºi perioadã a anului
trecut, pre-închirierile având o pon-
dere de 44% din acest total. Cele
mai mari tranzacþii încheiate au fost
semnate de Ericsson (16.000 mp în
West Gate), eMag (15.000 mp în
Swan Office Park), ING Tech (13.000
mp în Dacia One) ºi Allianz (9.000
mp în Globalworth Campus).

În intervalul analizat s-a constatat
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üPe segmentul de spaþii de birouri,

principalele proiecte aflate în construcþie ºi

care urmeazã sã fie livrate pânã la sfârºitul

anului în Bucureºti sunt urmãtoarele:

Proiect Suprafaþa închiriabilã în mp Dezvoltator

Expo Business Park 38.000 Portland Trust

Ana Tower 34.700 Ana Holding

The Light, faza I 21.600 River Development

Equilibrium, faza I 20.600 Skanska
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ºi o uºoarã creºtere a chiriilor de re-
ferinþã pentru spaþiile de birouri din
CBD, unde clãdirile premium se
închiriazã la un nivel cuprins între
17,5 ºi 19 euro/mp/lunã, în timp ce
în zona Centru-Nord acestea ajung
la valori de 15,5-17 euro/mp/lunã.

În total, pânã la finalul anului, vor
fi finalizate în Bucureºti noi proiecte
de birouri, ce însumeazã aproxima-
tiv 175.000 mp, ne-a transmis Vlad
Sãftoiu, Research Analyst Cushman
& Wakefield Echinox.

În principalele oraºe regionale
(Cluj-Napoca, Timiºoara, Iaºi ºi
Braºov), acest preþ variazã între 11
ºi 15 euro/mp/lunã. Cu privire la
spaþiile de retail modern, chiria
unei unitãþi de 100 mp situatã la
parterul unui centru comercial din
Bucureºti variazã între 80 ºi 100
euro/mp/lunã, în vreme ce în
oraºele regionale poate atinge
nivelul de 37-42 euro/mp/lunã.

Alexandru David, Research
Analyst JLL România, ne-a precizat:
"De exemplu, tranzacþiile totale de
închiriere pentru spaþii de birouri în
Bucureºti au crescut în aceastã pe-

rioadã cu aproape 60% faþã de pri-
mul semestru din 2018, de la
137,000 mp la 218,000 mp.

Pe segmentul de spaþii de birouri
din Bucureºti, în primul semestru
din 2019 au fost livraþi aproape
180.000 mp. În comparaþie, în tot
anul 2018 au fost finalizaþi 142.000
mp. Astfel, la sfârºitul primului se-
mestru din 2019, stocul de clãdiri
moderne de birouri din Bucureºti a
ajuns la aproximativ 2.843.000 mp.

Atât în privinþa pieþei de birouri,
cât ºi cea industrialã ne aºteptãm la
o evoluþie foarte bunã ºi în al doilea
semestru al anului, la un nivel com-
parabil cu primul semestru.

Pe segmentul de spaþii de birouri
raportul cerere-ofertã este relativ
echilibrat. Clãdirile care au fost li-
vrate în prima jumãtate a anului
sunt ocupate în proporþie de circa
90%".

Chiriile medii în centrele comer-
ciale prime (cele mai bune proiec-
te) din Bucureºti sunt de circa 75 de
euro pe mp pe lunã.

Pentru clãdirile de birouri din Bu-
cureºti, chiriile variazã de la 7 la
18,5 euro lunar, în funcþie de zonã,
calitatea ºi vechimea clãdirii.
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Mãdãlina Cojocaru, Partner, Office Agency
Cushman & Wakefield Echinox, subliniazã:

"Livrãrile din anul 2019 vin dupã doi ani cu o
cerere consistentã, dar cu un nivel scãzut al

livrãrilor: în 2017 au fost finalizate proiecte cu o
suprafaþã de 138.000 mp, iar în 2018

dezvoltatorii au livrat 145.000 de metri pãtraþi".



Pe segmentul de clãdiri de birouri
valoarea medie a investiþiilor rapor-
tate în piaþã (achiziþii de clãdiri finali-
zate) a fost de aproximativ 21,5 mi-
lioane euro, în prima jumãtate a
anului 2019, dar cu un ecart foarte
mare, de la 2,5 la 125 milioane euro.

Atât cã numãr de tranzacþii, cât ºi
ca valoare a investiþiilor, segmentul
de birouri a fost cel mai atractiv în
prima jumãtate a anului curent".

Colliers: "Bucureºtiul -
cea mai dinamicã
piaþã de birouri dintre
capitalele ECE"

Bucureºtiul a fost cea mai dinami-
cã piaþã de birouri dintre capitalele
din Europa Centralã ºi de Est (ECE),
potrivit reprezentanþilor Colliers.
Aceºtia subliniazã cã noile clãdiri au
avut un grad bun de ocupare la li-
vrare - în medie de 75-80%.

Cererea totalã de închiriere de
spaþii moderne de birouri a fost de
188.000 mp în perioada ianua-
rie-iunie, cel mai bun prim semes-
tru din perioada post-crizã. Totuºi,
relocãrile din alte clãdiri de birouri
moderne (stoc competitiv) s-au

ridicat la 86.000 mp, iar cererea
nouã a scãzut la 49.000 mp. Rata
de neocupare a crescut marginal,
la 10% la final de iunie 2019 faþã
de 9,5% la sfârºitul anului trecut ºi
9% în aceeaºi lunã din 2018. În
acelaºi timp, pieþele regionale prin-
cipale de birouri - unde cererea to-
talã aproape s-a dublat la 30.000
mp - înregistreazã rate de neocu-
pare mai scãzute. În Iaºi, aproape cã
nu existã spaþii de birouri moderne
libere, în timp ce în Cluj-Napoca,
rata e sub 10%. "Piaþa de birouri din
Bucureºti îºi pãstreazã dinamismul,
în condiþiile în care alþi 150.000 mp
de spaþii de birouri vor fi inauguraþi
în al doilea semestru al anului ºi
peste 230.000 mp în 2020. Ne
aºteptãm ca rata de neocupare sã
continue sã urce treptat spre 13%,
însã impactul relocãrilor se face
simþit cu întârziere, având în vedere
cã majoritatea acestora sunt
pre-închirieri, iar unele vor avea loc
inclusiv în 2020- 2021", a declarat
Silviu Pop, Head of Research în ca-
drul Colliers International Romania.

21

Silviu Pop, Head of Research în
cadrul Colliers International Romania: "Piaþa

de birouri din Bucureºti îºi pãstreazã
dinamismul, în condiþiile în care alþi
150.000 mp de spaþii de birouri vor fi

inauguraþi în al doilea semestru al anului ºi
peste 230.000 mp în 2020".


