
Cererea de birouri
a scãzut la jumãtate,
în pandemie

Z
ona de birouri a fost
ºi ea afectatã de
pandemie, în pri-
mul rând prin scã-
derea mivelului ce-
rerii la aproximativ

50% faþã de cel din 2019, lucru
care era de aºteptat, apreciazã
Viorel Opaiþ, business develop-
ment director JLL România. De
asemenea, cererea netã a avut o
scãdere chiar mai mare, compa-
niile îndreptându-se mai mult
spre renegocieri decât spre relo-

cari, aratã domnia sa. Conform
specialistului, deoarece contrac-
tele de închiriere nu au putut fi
suspendate, au apãrut multe
spaþii disponibile la subînchi-
riere: "Numãrul de angajaþi pre-
zenþi la birou în clãdirile mo-
derne este în continuare sub
30%, iar aºteptãrile sunt ca acest
procent sã revinã spre normal
dupã vaccinare, dar cu o com-
ponentã de lucru de acasã mai
pregnantã decât în trecut. Rã-
mâne de vãzut dacã ºi câte com-

panii vor mai dori sã reducã spa-
þiul de birouri în viitor".

În zona de birouri, pierderile
au fost limitate, deoarece com-
paniile au funcþionat în regim
de muncã de acasã, iar proprie-
tarii au încasat în continuare
chiria, în cele mai multe cazuri.

Reprezentanþii JLL vãd o primã
jumãtate de an mai dificilã, care,
comparatã cu anul trecut (Q1
2020 a fost un trimestru bun
înainte de pandemie), probabil
cã va arãta în continuare o posi-

bilã scadere. Sursele citate se
aºteaptã, totuºi, la mai multã ac-
tivitate în a doua parte a anului.
Piaþa se va concentra pe livrarea
proiectelor in lucru ºi mai puþin
pe clãdiri noi, subliniazã Viorel
Opaiþ, apreciind: "Cred, totusi,
cã vom vedea dezvoltatori care
mai degrabã cã se vor uita la
achiziþie de terenuri pentru dez-
voltãri ulterioare".

Vlad Sãftoiu, Research Analyst
Cushman & Wakefield Echinox,
ne-a transmis: "În ceea ce pri-
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veºte piaþa de birouri, printre
cele mai importante proiecte fi-
nalizate în 2020 am putea men-
þiona Ana Tower, a treia ºi ultima
clãdire a proiectului Globalworth
Campus, ultima clãdire a proiec-
tului The Bridge sau One Tower,
parte a proiectului mixt One Flo-
reasca City, volumul total de li-
vrãri din Bucureºti fiind de apro-
ximativ 155.000 mp. De aseme-
nea, piaþa de retail a înregistrat
câteva livrãri importante precum
AFI Palace Braºov, Shopping City
Târgu Mureº sau Dâmboviþa
Mall, primul proiect de retail mo-
dern finalizat în Târgoviºte".

Conform domniei sale, 2021 va
aduce noi proiecte de birouri cu
o suprafaþã totalã de peste
250.000 mp în Bucureºti, dintre
care pot fi enumerate J8 Office
Park, din zona Expoziþiei, prima
fazã a proiectelor mixte One Co-
troceni Park ºi U-Center sau Glo-
balworth Square.

Anul trecut, au fost semnate
contracte de închiriere de spaþii
de birour i de aproximativ
240.000 mp, fapt ce reflectã o
scãdere de aproximativ 40% faþã
de volumul înregistrat în 2019.
De asemenea, peste 50% din

tranzacþii au fost reprezentate de
reînnoiri de contracte existente,
multe companii luând mãsuri de
consolidare într-o perioadã ca-
racterizatã de incertitudine, ne-a
mai spus Vlad Sãftoiu.

Chiria de referinþã din Bucu-
reºti este de 18,5 euro/mp/lunã,
un nivel reprezentativ pentru
zona cuprinsã între Piaþa Victo-
riei ºi Piaþa Aviatorilor, în aºa nu-

mitul Central Business District.
Valori de 17-18 euro/mp/lunã
sunt înregistrate în zone pre-
cum Centru ºi Floreasca-Barbu
Vãcãrescu, iar în cele mai impor-
tante oraºe regionale (Cluj-Na-
poca, Timiºoara, Iaºi ºi Braºov)
valorile de referinþã variazã între
13 ºi 14,5 euro/mp/lunã.

Proiectele în lucru sunt par-
þial/total contractate, iar acolo

unde mai existã spaþii se încheie
în continuare tranzactii. Exem-
ple în acest sens sunt Forte,
Skanska, One, Speedwell, Ate-
nor, toti avand proiecte mari în
lucru (Tandem, Millo, U-Center,
One Tower, One Controceni
Park, Camous 6.2 si 6.3, Miro).
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Vlad Sãftoiu, Cushman &
Wakefield Echinox, ne-a

transmis: "În ceea ce priveºte
piaþa de birouri, printre cele

mai importante proiecte
finalizate în 2020 am putea

menþiona Ana Tower, a treia ºi
ultima clãdire a proiectului

Globalworth Campus, ultima
clãdire a proiectului The Bridge

sau One Tower, parte a
proiectului mixt One Floreasca
City, volumul total de livrãri din
Bucureºti fiind de aproximativ

155.000 mp".

Pentru clãdirile de birouri urmeazã un an complex, cu câte-
va semne de întrebare, este de pãrere Silviu Pop, Head of Re-
search la Colliers România, care apreciazã cã, în zona de

birouri, se remarcã o dezgheþare tot mai pronunþatã a acti-
vitãþii de închiriere, în timp ce în centrele comerciale lumea a
început deja sã revinã ºi, în multe cazuri, traficul nu mai este
aºa departe de valorile pre-pandemie.
În prezent, pe piaþa de birouri s-a fãcut tranziþia cãtre o piaþã
a chiriaºilor, în care oferta este clar sensibil mai mare decât
cererea, conform lui Silviu Pop: "Estimãm cã suprafaþa neo-
cupatã din clãdirile de birouri moderne din Bucureºti va
depãºi jumãtate de milion de metri pãtraþi în 2020, în condi-
þiile unei pieþe în care cererea totalã raportatã, inclusiv rene-
gocierile, nu a depãºit pragul de 0,4 milioane metri pãtraþi
pe an. Sunt însã ºi clãdiri de birouri care vor obþine perfor-
manþe ºi în condiþiile acestea de piaþã, cum ar fi clãdirile mo-
derne, construite recent în zone bune, cu un mix bun de chi-
riaºi din sectoare economice de succes".
Chiriile se menþin la 18 euro pe metru pãtrat în clãdirile cu
spaþii office premium din cele mai bune zone din Bucu-
reºti (ºi o medie de aproximativ 14 euro pe metrul pãtrat),
respectiv între 11 ºi 14,5 euro pe metru pãtrat în alte oraºe
din þarã.


