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Construcþiiledebirouridin
Londra-lamaximistoric,

înainteacrizei
l Sentimentul în rândul dezvoltatorilor s-a schimbat dramatic
din cauza pandemiei de Covid-19, în condiþiile în care acest sector
aºteaptã o scãdere severã în urmãtoarele luni

C
onstrucþiile de birou-
ri noi din Londra au
atins un nivel maxim
istoric înainte sã iz-
bucneascã pande-
mia de coronavirus,

potrivit Raportului London Office
Crane Survey Summer 2020, reali-
zat de societatea de consultanþã
Deloitte.

Analiza, publicatã în luna mai,
aratã cã, în Londra, au fost lansate
lucrãrile pentru aproape 465.000
de metri pãtraþi de spaþii de biro-
uri în cele ºase luni încheiate în 31
martie 2020. Studiul, preluat de
Construction News, menþioneazã
cã aproximativ 45 de proiecte noi
au fost demarate în perioada
analizatã.

Raportul precizeazã cã totalul
spaþiilor de birouri care se dezvol-
tã în prezent în capitala Marii Bri-
tanii este de 1,42 milioane de me-
tri pãtraþi, în 112 proiecte. Cifra
reprezintã o creºtere cu 29% faþã
de sondajul anterior al Deloitte -
care acoperã cele ºase luni înche-
iate în 30 septembrie 2019 - ºi
este cu 41% mai mare decât me-
dia pe termen lung consemnatã
în sectorul menþionat, în Londra.

Proiectele în lucru au fost co-
mandate înainte de trecerea la
munca de acasã, la scarã largã, în
contextul izolãrii impuse de pan-
demia de coronavirus, iar directo-
rul Deloitte Real Estate, Mike

Cracknell, afirmã cã sentimentul
în rândul dezvoltatorilor s-a
schimbat dramatic, în condiþiile
în care acest sector aºteaptã o
scãdere severã în urmãtoarele
luni.

Mike Cracknell declarã: "Ocu-
panþii de birouri îºi vor reevalua
nevoile imobiliare, analizând co-
sturile, ratele de ocupare necesa-
re, capacitatea de a îndeplini ºi
susþine funcþiile esenþiale, uºurin-
þa accesului în clãdire în noul con-
text ºi rezistenþa generalã a aface-
rilor. Cercetãrile noastre aratã cã
zece proiecte de birouri echiva-
lente cu peste 130.000 de metri
pãtraþi erau pe punctul de lansare
a lucrãrilor de construcþie la ju-
mãtatea lunii martie; toate aces-
tea sunt acum sub semnul între-
bãrii. Preconizãm foarte puþine
dezvoltãri imobiliare în urmãtoa-
rele ºase-nouã luni, întrucât deci-
ziile vor fi amânate pânã când va
exista mai multã stabilitate pe
piaþã".

În luna mai, City of London Cor-
poration i-a acordat companiei
The Clothworkers autorizaþia
pentru construirea unui nou turn
de 36 de etaje, care va include
60.000 de metri pãtraþi de spaþii
noi pentru birouri.
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