
Pandemia de coronavirus ºi
protestele duc hotelurile din

Hong Kong spre colaps

D
i s t i nc þ i a H ong
Kong-ului ca pa-
radis al cumpãrã-
torilor obiºnuia sã
atragã zeci de mii
de turiºti în fie-

care lunã, însã tulburãrile politice
care au apãrut în oraºul-stat anul
trecut ºi criza coronavirusului
duce unele hoteluri locale în pra-
gul falimentului.

O analizã Reuters aratã cã ratele de
ocupare a hotelurilor din Hong Kong

- economie afectatã de recesiune -
s-au redus de când protestatarii pen-
tru democraþie au ieºit în stradã, în
iunie anul trecut. Confruntãrile une-
ori violente cu Poliþia au speriat
turiºtii, în special vizitatorii chinezi
bogaþi ºi întreprinzãtorii.

Pandemia de coronavirus a fost o
nouã loviturã pentru industria hote-
lierã din Hong Kong, deoarece veni-
turile pe camerã au fost afectate pu-
ternic de reducerea cãlãtoriilor ºi
anulãrile de zboruri.

Directorul executiv al societãþii de
consultanþã imobiliarã CBRE, Reeves
Yan, spune despre situaþia din Hong
Kong: "9,5 hoteluri din 10 pierd
acum bani pentru cã nu mai sunt
turiºti ºi trebuie sã se bazeze doar pe
cererea internã".

Industria de profil a înregistrat o
ratã de ocupare totalã de 29% în fe-
bruarie 2020, comparativ cu 91% în
aceeaºi lunã din 2019, potrivit Consi-
liului pentru turism din Hong Kong,
care menþioneazã cã numãrul vizita-

torilor centrului financiar au scãzut
cu 98% în luna respectivã.

Acum, când o mare parte a graniþei
Hong Kong-ului cu China continen-
talã este închisã ºi au fost impuse res-
tricþii de cãlãtorie pentru a împiedica
extinderea coronavirusului, unele
hoteluri din oraºul-stat îºi suspendã
activitatea sau îºi fac timp pentru re-
novare.

Hoteluri de trei ºi patru stele, multe
deþinute de investitori autohtoni, in-
clusiv Casa Deluxe Hotel, Butterfly on
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Piaþa hotelierã



Morrison ºi douã sucursale Empire
Hotels, s-au închis în ultimele trei
luni.

ªi hotelul InterContinental ºi-a
închis uºile recent pentru a fi supus
unei renovãri de doi ani, care va
duce la disponibilizarea a aproxima-
tiv 500 de angajaþi.

Multe hoteluri internaþionale de
cinci stele au înregistrat rate de ocu-
pare cu o singurã cifrã în februarie ºi
martie 2020, dar, spre deosebire de
hotelurile mici, au mai multe rezerve
de numerar, astfel încât sã fie menþi-
nute pe linia de plutire, conform ana-
lizei citate.

În situaþia datã, hotelurile de tip
boutique ºi low-cost trebuie sã se re-
inventeze pentru a supravieþui, inclu-
siv prin oferirea de ºederi pe termen
lung, renovarea sau chiar transfor-
marea în clãdiri de birouri, potrivit
consultanþilor imobiliari.

Active scoase la

vânzare

Volumul tranzacþiilor cu proprietãþi
comerciale a scãzut la niveluri mini-
me record în primul trimestru din

acest an, în Hong Kong, în condiþiile
în care nu au existat tranzacþii hote-
liere, dar societatea imobiliarã Cush-
man & Wakefield se aºteaptã ca si-
tuaþia sã se schimbe începând cu tri-
mestrul al doilea.

"Acum, vânzãtorii din Hong Kong
sunt dispuºi sã scadã preþurile cu
încã 10%, în urma unei reduceri an-
terioare de 10%, la care au recurs
dupã proteste, iar cumpãrãtorii revin
pe piaþã, cãutând afaceri bune, în
baza semnalelor cã epidemia se do-
moleºte", a declarat directorul execu-
tiv al Cushman & Wakefield, Tom Ko.

Potrivit CBRE, existã zeci de active
hoteliere scoase la vânzare în
oraºul-stat, dar acestea nu sunt foar-
te mari.

Agenþii imobiliari spun cã negocie-
rile dintre pãrþi ar putea continua,
cumpãrãtorii urmãrind ca preþurile
sã fie reduse la jumãtate, în contextul
crizei. Aceºtia menþioneazã, însã, cã
vânzãtorii nu sunt atât de strâmtoraþi
cât sã înstrãineze activele în pierdere.

Cumpãrãtorii potenþiali de active
hoteliere sunt, în mare parte, firme
locale de investiþii, dezvoltatori ºi
operatori de co-living, potrivit anali-
zei.

Dacã preiau astfel de active, opera-
torii de co-living le transformã în lo-
cuinþe care sunt utilizate în comun,
unde cei ce se cazeazã au propriile
camere, dar împãrtãºesc zone comu-
ne, cum sunt living-ul ºi bucãtãria.

Analiza menþioneazã cã hotelul Pa-
ris din Hong Kong, care are 37 de ca-
mere ºi este situat în apropierea unei
zone, a renunþat la contractul de
închiriere pe care îl avea, iar acesta a
fost preluat de operatorul de co-li-
ving LINKo Living, în aprilie, la un
preþ de 2.000.000 de dolari HK
(45.400 de dolari americani) pe lunã.

Potrivit CBRE, investiþiile în co-living
oferã în mod obiºnuit un randament
de aproximativ 4% - 5%, mai mult
decât alte investiþii imobiliare main-
stream.

Operatorul de co-living Weave, un
jucãtor major care deþine douã spaþii
în Hong Kong ºi planificã încã douã
deschideri în acest an, a informat cã
îºi menþine obiectivul de expansiune,
respectiv sã ajungã la 3000 de paturi
în urmãtorii cinci - ºapte ani, de la
700 acum, ºi cautã sã preia active, in-
clusiv hoteluri de tip boutique ºi bu-
get.

Rata de ocupare a Weave a fost de

85% în primul trimestru din 2020, în
scãdere uºoarã faþã de 95% în ianua-
rie ºi la sfârºitul anului trecut. În pre-
zent, 50% din rezidenþii sãi sunt ex-
paþi.

Spre deosebire de închirierile rezi-
denþiale tradiþionale care necesitã cel
puþin un angajament de un an, co-li-
ving-ul oferã flexibilitatea ºederilor
pe termen scurt.

Oootopia, operator de co-living de-
þinut de Arch Capital, are trei spaþii în
oraºul-stat, toate convertite din ho-
teluri de trei stele. Acesta nu exclude
cumpãrarea de noi spaþii, dacã va
prinde un "chilipir", însã va fi pru-
dent.

CBRE atrage atenþia cã mulþi pro-
prietari sperã cã lucrurile se vor
îmbunãtãþi dupã douã-trei luni, iar
aceºtia nu dau semne deocamdatã
cã ar vrea sã vândã în pierdere, fiind
pozitivi în privinþa perspectivelor din
Hong Kong.
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