
ÎN CIUDA PANDEMIEI ªI A RÃZBOIULUI DE LA GRANIÞÃ

Piaþaimobiliarã-
efervescentãpetoate
segmentele
l Alexandru David, JLL Romania: "Piaþa imobiliarã din þara noastrã se aflã într-o poziþie
rezonabil de bunã"

P
iaþa imobiliarã din
þara noastrã se aflã
într-o poziþie rezona-
bil de bunã, dupã mai
bine de doi ani pan-
demie, care au testat

rezilienþa mediului de afaceri,
considerã Alexandru David, Head
of Research JLL Romania. Acesta
ne-a transmis: "Fãrã a diminua din
însemnãtatea evenimentelor re-
cente, o crizã de o anumitã facturã
existã în permanenþã, deci cumva
efortul trebuie mutat dinspre în-
cercarea de a evada din aceste
crize înspre creºterea flexibilitãþii
în faþa lor ºi gãsirea de soluþii ino-

vative, adaptate momentului,
orice ar aduce el". În opinia repre-
zentantului JLL, provocãrile sunt
multiple ºi variazã de la segment
la segment: "Piaþa industrialã a
avut o evoluþie foarte bunã, chiar
ºi în pandemie, dacã ne uitãm la
tranzacþii ºi livrãri de spaþii indus-
triale. Existã ºi oportunitãþi pentru
mutarea unor unitãþi mari de pro-
ducþie în Europa, pentru a creºte
siguranþa liniilor de aprovizionare,
de exemplu.

Pe piaþa de birouri din Bucu-
reºti, cererea încã nu a revenit la
nivelul de dinainte de crizã, dar
volumul tranzacþiilor din primul

semestru al anului curent a fost
în creºtere faþã de perioada simi-
larã a anului trecut.

Piaþa de retail trece printr-o pe-
rioadã de recuperare, dacã ne re-
ferim la centre comerciale cu tra-
fic în creºtere ºi o evoluþie bunã,
mai ales în al doilea trimestru al
anului 2022, odatã ce au fost ridi-
cate restrictiiile COVID-19, în
luna martie. În privinþa activitãþii
de dezvoltare, continuã expan-
siunea parcurilor de retail, în lo-
calitãþi din ce în ce mai mici. Dar,
desigur, inflaþia este un factor li-
mitativ, în sensul erodãrii puterii
de cumpãrare.

În piaþa rezidenþialã, atât volu-
mul de tranzacþii, cât ºi preþurile
au crescut în al doilea trimestru,
comparativ cu trimestrul prece-
dent ºi cu 2021".

Alexandru David subliniazã cã
existã interes din partea investi-
torilor imobiliari, inclusiv investi-
tori noi. Dacã ne uitãm la tran-
zacþiile de vânzare-cumpãrare
imobile pentru închiriere (altele
decât rezidenþiale), vedem cã
acestea au fost dominate valoric
de clãdirile de birouri (circa 45%
în 2021 ºi 63% în primul seme-
stru din 2022). Aceeaºi tendinþã
se întrevede pânã la sfârºitul
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anului, dar ºi în 2023.
Imobiliarele au, totuºi, o reten-

þie bunã a valorii în timp, dacã ne
referim la activele de o calitate
superioarã, bine amplasate în
oraº, potrivit sursei citate, care
aratã cã acestea au cãutare inclu-
siv în perioadele de volatilitate
economicã.

Reprezentantul JLL Romania se
aºteaptã ca volumul tranzacþiilor
de investment (vânzãri proprie-
tãþi generatoare de venit) sã se ri-
dice la circa un miliard de euro,
deci în uºoarã creºtere faþã de
anul trecut, care a fost la rândul
sau un an destul de bun (900 mi-
lioane euro): "Ne aºteptãm, cã ºi
pânã acum, ca majoritatea tran-
zacþiilor pânã la sfârºitul anului,
dar ºi în 2023, sã fie cu clãdiri de
birouri".

În ceea ce priveºte forþa de
muncã din domeniul imobiliar,
specialiºtii se aºteaptã ca, în ur-
mãtorii ani, sã creascã nivelul de
competenþe, gama de servicii
oferite, precum ºi diversitatea in-
strumentelor folosite în aceastã
piaþã, pe mãsurã ce ºi aºteptãrile
clienþilor ºi provocãrile din piaþã
se vor intensifica.

Sursa citatã a conchis: "Atât
timp cât nevoia de construcþii
noi este realã ºi consistentã, con-
siderãm cã perspectiva rãmâne
una bunã pentru sectorul de

imobiliare ºi construcþii. Apoi in-
tervin factorii de corecþie, mai
ales disponibilitatea finanþãrii ºi
evoluþia puterii de cumpãrare,
care pânã la urmã dicteazã ritmul
în imobiliare ºi construcþii.

Având în vedere momentul în
care se aflã economia, inflaþia ac-
centuatã ºi presiunea pe costuri-
le cu asigurarea energiei, credem
cã este un moment oportun pen-
tru revigorarea strategiilor pe
partea de eficientã energeticã,
dar ºi pentru utilizarea cât mai ju-
dicioasã a spaþiilor din clãdiri ºi,
nu în ultimul rând, pentru mo-
dernizarea clãdirilor care au acu-
mulat un grad ridicat de uzurã".

Silviu Pop, Colliers
România: "Investiþiile
imobiliare s-au ridicat la
336 milioane euro în
primele ºase luni ale
acestui an, în creºtere
cu 13% faþã de perioada
similarã din 2021"

"Diferiþi analiºti folosesc terme-
nul de crizã atunci când descriu
perioade cu transformãri econo-
mice rapide, însã nicio crizã nu
seamãnã cu alta, iar comparaþiile
cu 2008 sunt foarte limitate. Mai
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Rãzvan Cuc, Preºedintele RE/MAX România,
apreciazã: "În contextul unui curent general de
scumpiri ale tuturor componentelor de construi-
re, cât ºi de creºteri ale preþurilor la dezvoltatori,
este puþin probabil sã scadã cererea de aºa ma-
nierã încât sã genereze o scãdere a preþurilor în
piaþã. Totuºi, este posibil ca unele pieþe/oraºe sã
înregistreze variaþii (creºteri/scãderi) mai mari, în
funcþie de contextele locale".



mult decât atât, în ceea ce pri-
veºte piaþa imobiliarã, funda-
mentele economice sunt foarte
diferite de cele de acum 15 ani",
ne-a transmis Silviu Pop, Head of
Research la Colliers România.

Potrivit acestuia, investiþiile
imobiliare s-au ridicat la 336 mi-
lioane euro în primele ºase luni
ale acestui an, în creºtere cu 13%
faþã de perioada similarã din
2021, iar perspectivele sunt pen-
tru un volum anual în jurul valorii
de 1 miliard de euro sau chiar ºi
peste, în funcþie de închiderea
tranzacþiilor aflate acum în deru-
lare. Sectorul de birouri a repre-
zentat principala þintã a achiziþii-
lor, cu 63% din total, urmat de re-
tail - 16%, industrial ºi logisticã -
14% ºi hoteluri. Principala tran-
zacþie din primul semestru, achi-
ziþia EXPO Business Park de cãtre
S Immo, pentru 110 milioane
euro, a reprezentat a cincea mare
tranzacþie de peste 100 milioane
euro înregistratã de la debutul
pandemiei, semn cã piaþa imobi-
liarã din România a rãmas atracti-
vã pentru investitori, chiar ºi în

aceastã perioadã. Randamentele
pentru clãdirile de birouri sau I&L
au înregistrat îmbunãtãþiri de
6,25%, la 6,5% ºi, respectiv, 7,5%,
în timp ce randamentul la retail a
rãmas neschimbat, la 6,75%, ne-a
mai transmis Silviu Pop.

Potrivit acestuia, deficitul de
forþã de muncã se menþine la ni-
velul sectorului de construcþii,
fiind unul din sectoarele cu cele
mai mari deficite, alãturi de servi-
cii, HoReCa ºi agriculturã: "Pe de
o parte, aceastã cerere a fost
compensatã prin creºterea la
100.000 a cotei de muncitori strã-
ini pentru acest an, de la 25.000
anul trecut, însã chiar ºi acest ni-
vel s-a dovedit a fi insuficient.
Influxurile de fonduri europene,
în special cele din PNRR care
merg cãtre infrastructurã, gene-
reazã o presiune suplimentarã pe
aceastã forþã de muncã limitatã,
iar aceastã tendinþã se va manife-
sta ºi în urmãtorii cinci ani, dacã
România va fi capabilã sã absoar-
bã aceste fonduri, estimate la cir-
ca 3% din PIB, anual".

Specialistul Colliers se aratã re-

lativ optimist în ceea ce priveºte
evoluþiile viitoare, apreciind cã
trebuie sã fim atenþi ºi la riscurile
care ar putea schimba situaþia
destul de rapid. "Totuºi, chiar ºi în
cazul derulãrii unui scenariu ne-
gativ, suntem încrezãtori în pute-
rea de revenire în urma eventua-
lelor corecþii. De exemplu, în ulti-
mele douã decenii, în ciuda con-
tracþiei severe din 2008-2009,
România a fost una din primele
zece cele mai performante eco-
n o m i i a l e l um i i , c a r a t ã de
creºtere. Având în vedere intrãri-
le de capital pe care le aºteptãm
create ºi de schimbãrile din con-

textul geopolitic, rãmânem foar-
te optimiºti în ceea ce priveºte
viitorul economic al României pe
termen lung", susþine Silviu Pop.

Consultanþii Colliers opineazã:
"Mai degrabã decât sã ne con-
centrãm pe riscurile pe termen
scurt, am dori sã remarcãm fap-
tul cã, în ciuda recesiunii puterni-
ce la care am asistat în urmã cu
mai bine de un deceniu, România
a fost în continuare una dintre
cele mai performante din lume în
perioada 2000-2020. Iar dacã
luãm în considerare rezervorul
local de talente ºi intrãrile masive
de fonduri UE, care ar putea re-
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Randamentele prime în CEE la
finalul primului semestru (%)

ORAª BIROURI RETAIL (SC) INDUSTRIAL

BUCUREªTI 6,50 6,50 7,00
VARªOVIA 4,50 5,35 4,70
PRAGA 4,50 5,25 3,75
BRATISLAVA 5,00 6,00 5,25
BUDAPESTA 4,75 6,00 5,50



prezenta aproximativ echivalen-
tul a 5-6% din PIB-ul þãrii pe an
pânã în 2027, nu putem sã nu
rãmânem foarte optimiºti în ceea
ce priveºte economia României
ºi piaþa imobiliarã localã pe ter-
men lung".

Vlad Sãftoiu, Cushman
& Wakefield Echinox:
"Este de aºteptat ca
nivelul ridicat al
inflaþiei sã aibã impact
pe termen scurt asupra
pieþei de retail"

Apetitul pentru investiþii în acti-
ve imobiliare rãmâne la cote înal-
te, în prezent existând în diverse
stadii de negociere tranzacþii cu
active generatoare de venit cu o
valoare cumulatã de circa 1,2 mi-
liarde de euro, aratã datele com-
paniei de consultanþã imobiliarã
Cushman & Wakefield Echinox.

De la începutul anului, volumul
tranzacþiilor cu active imobiliare
a totalizat peste 600 milioane de
euro, din care 315 milioane de
euro reprezintã volumul tranzac-
þionat în primul semestru, în
timp ce în perioada iulie - august,
caracterizatã o perioadã cu o ac-
tivitate mai scãzutã, au fost închi-
se tranzacþii de circa 300 de mi-
lioane de euro, subliniazã sursele
citate.

Cristi Moga, Head of Capital
Markets Cushman & Wakefield
Echinox, ne-a precizat: "Interesul
pentru achiziþii imobiliare în scop
investiþional rãmâne ridicat, în
c iuda creºter i i accelerate a
dobânzilor bancare, investitorii
cu acces la capital vãzând în pla-
samentele imobiliare instituþio-
nale o bunã modalitate de a se
proteja de efectele inflaþiei. În
acest context, lichiditatea pietei
rãmâne la un nivel ridicat ºi cele
mai multe tranzacþii aflate în curs
de negociere continuã fãrã mo-
dificãri semnificative. Clãdirile de
birouri, cea mai tranzactionatã
categorie de active în ultimii pa-
tru ani, îºi menþin atractivitatea
pe fondul revenirii treptate a an-
gajaþilor la birou, un interes ridi-
cat fiind manifestat însã ºi pentru
parcuri de retail sau magazine de
tip big box".

În prima jumãtate a anului, clã-
dirile de birouri au fost cele mai
tranzacþionate active, cu 65% din
volum, acestea fiind urmate de
proprietãþile de retail (17%) ºi din
domeniul hotelier (6%). Cele mai
multe tranzacþii înregistrate în
2022 au avut ca obiect active si-
tuate in Bucureºt i , Capitala
atrãgând 83% din volumul total
al investiþiilor, conform reprezen-
tantului Cushman & Wakefield
Echinox.

Acesta subliniazã cã randamen-
tele prime s-au stabilizat în prima
jumãtate a anului, doar pe seg-
mentul industrial fiind consem-
natã o compresie de 25 de pun-
cte de bazã. Cu toate acestea, di-
ferenþele dintre România ºi cele-
late þãri din Europa Centralã ºi de
Est, precum Cehia, Polonia sau
Ungaria, se menþin ridicate pen-
tru toate categoriile de active (în
marja de 100 - 300 puncte de
bazã), justificând apetitul ridicat
pentru investiþii în piaþa localã.

Cristi Moga ne-a mai spus:
"Având chiriile denominate în
euro, contracte de închiriere "tri-
ple-net" ºi coeficienþi de indexa-
re la rata inflaþiei din Uniunea Eu-
ropeanã, activele imobiliare cu
profil instituþional, care benefi-
ciazã de un mix de chiriaºi cu re-
putaþie, vor continua sã atragã
interesul investitorilor locali ºi in-
ternaþionali. Fundamentul ace-
stui interes rãmâne reprezentat
în permanenþã de chiriaºi, fie cã
vorbim de retaileri, distribuitori,
bãnci sau companii IT, evoluþia
acestora continuând sã fie pe un
trend general pozitiv, în ciuda tu-
turor dificultãþilor din ultimele 30
de luni".

În opinia lui Vlad Sãftoiu, Head
of Research Cushman & Wake-
field Echinox, dupã prima jumã-
tate a anului, principalii indicato-
ri ai pieþei imobiliare comerciale -
clãdiri de birouri, spaþii industria-
le ºi de logisticã ºi retail - au avut
evoluþii pozitive. Cererea de spa-
þii noi, fie cã vorbim de birouri,
industriale ºi de logisticã, a înre-
gistrat creºtere în prima jumãta-
te a anului, ceea ce aratã o menþi-
nere a interesului companiilor de
a se extinde în România.

Pe piaþa de retail, eliminarea, în
luna martie, a restricþiilor impuse
de pandemie a avut ca rezultat

creºterea numãrului de vizitatori
în magazinele fizice, rezultatul
fiind ºi o creºtere a vânzãrilor. Cu
toate acestea, este de aºteptat ca
nivelul ridicat al inflaþiei sã aibã
impact asupra pieþei de retail pe
termen scurt, având în vedere cã
î n pr i m a jum ã t a t e a a nului
creºterea vânzãrilor de retail a
fost sub nivelul inflaþiei din acea-
stã perioadã.

Consultantul ne-a explicat: "Ve-
dem o anumitã precauþie din
partea unor investitori, mai ales
din cauza scumpirii costurilor de

finanþare, în special printre cei
care nu sunt prezenþi în România
ºi printre cei care îºi bazeazã in-
vestiþiile pe fonduri atrase de la
bãnci. Cu toate acestea, lichidita-
tea de pe piaþa investiþiilor din
România rãmâne solidã ºi cele
mai multe tranzacþii în proces de
negociere continuã fãrã modifi-
cãri semnificative.

Piaþa de investiþii, în prima par-
te a anului 2022, a reconfirmat
atractivitatea sectorului de biro-
uri din România pentru investito-
ri, în condiþiile în care viitorul
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Cristi Moga, Head of Capital Markets Cushman &
Wakefield Echinox, ne-a precizat: "Interesul pen-
tru achiziþii imobiliare în scop investiþional rãmâ-
ne ridicat, în ciuda creºterii accelerate a dobânzi-
lor bancare, investitorii cu acces la capital vãzând
în plasamentele imobiliare instituþionale o bunã
modalitate de a se proteja de efectele inflaþiei. În
acest context, lichiditatea pietei rãmâne la un ni-
vel ridicat ºi cele mai multe tranzacþii aflate în
curs de negociere continuã fãrã modificãri sem-
nificative. Clãdirile de birouri, cea mai tranzacþio-
natã categorie de active în ultimii patru ani, îºi
menþin atractivitatea pe fondul revenirii treptate
a angajaþilor la birou, un interes ridicat fiind ma-
nifestat însã ºi pentru parcuri de retail sau maga-
zine de tip big box".



acestui segment al pieþei imobi-
liare a fost subiect aprins de di-
scuþie în pandemie ºi post pan-
demie, pe fondul extinderii mo-
delului de lucru hybrid.

Astfel cã, 65% din volumul pro-
prietãþilor generatoare de veni-
turi tranzacþionate în prima ju-
mãtate a anului a fost reprezen-
tat de achiziþii de clãdiri de birou-
ri. Mai mult decât atât, pentru pe-
rioada urmãtoare, investitorii se
uitã în continuare la aceastã pia-
þã, mai ales cã angajaþii se întorc
într-un numãr din ce în ce mai
mare la birou.

Cea mai mare tranzacþie care se
anunþã pentru finalul anului este
vânzarea portofoliului de birouri
al CA Immo din România (ºase
clãdiri de birouri din Bucureºti cu
o suprafaþã totalã de 164.500
mp).

Dacã ne uitãm la planurile pe
care dezvoltatorii imobiliari le au
pentru urmãtorii doi ani, per-
spectivele pentru piaþã sunt po-
zitive. Evoluþia depinde însã de
climatul economic ºi social gene-
ral, iar presiunea inflaþiei asupra
puterii de cumpãrare, probleme-
le legate de autorizarea proiecte-
lor în Bucureºti, sunt printre cele
mai importante preocupãri ale
jucãtorilor de pe piaþã imobiliarã.

Pe de altã parte, existã încã po-
tenþial de dezvoltare în multe
zone din Bucureºti ºi din þarã,
dacã ne uitãm la capacitatea de
absorbþie a unor noi proiecte
imobiliare, atât de birouri, cât ºi
de retail ºi industriale".

Rãzvan Cuc, Remax:
"Ne aºteptãm la
creºteri semnificative
de preþuri la
construcþiile noi"

Piaþa imobiliarã se menþine pe
aceeaºi linie ascendentã, fãrã
mari perturbãri la nivel general,
afirmã reprezentanþii RE/MAX,
care considerã cã piaþa imobilia-
rã va rãmâne stabilã, fãrã sã înre-
gistreze scãderi de preþuri pânã
la finalul anului.

Rã zv a n C uc , Pr e º e di n t e l e
RE/MAX România, apreciazã: "În
contextul unui curent general de
scumpiri ale tuturor componen-
telor de construire, cât ºi de
creºteri ale preþurilor la dezvolta-
tori, este puþin probabil sã scadã

cererea de aºa manierã încât sã
genereze o scãdere a preþurilor
în piaþã. Totuºi, este posibil ca
unele pieþe/oraºe sã înregistreze
variaþii (creºteri/scãderi) mai
mari, în funcþie de contextele lo-
cale".

Interesul de achiziþie al investi-
torilor a rãmas crescut ºi în pri-
mul semestru al acestui an, ca ur-
mare a încercãrii cumpãrãtorilor
de a investi pentru a-ºi conserva
capitalul împotriva inflaþiei. În
acelaºi timp, existã ºi oameni
care aºteaptã o stabilizare a si-
tuaþiei de crizã din Ucraina, re-
spectiv un climat mai liniºtit pe
piaþa localã, pentru a investi în
imobiliare, conform sursei citate.
Datele RE/MAX aratã cã preþurile
au crescut semnificativ în aceas-
tã perioadã, în unele segmente

de piaþã ºi în anumite oraºe chiar
cu peste 20%.

"Inflaþia ºi rãzboiul din Ucraina
sunt factorii care au influenþat
major aceastã perioadã ºi care
s-au reflectat în creºteri de pre-
þuri ºi într-un comportament de
achiziþie scindat între cele douã
tipuri de cumpãrãtori - cei care
investesc astfel încât sã-ºi prote-
jeze banii de inflaþie ºi cei care
preferã sã amâne acest moment,
în aºteptarea unui climat so-
cio-economic mai temperat",
mai aratã Rãzvan Cuc.

Referitor la urmãtoarea perioa-
dã, acesta menþioneazã cã, în
contextul unui curent general de
scumpiri ale tuturor componen-
telor de construire, dar ºi de
creºteri ale preþurilor de cerere la
dezvoltatori, este puþin probabil
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Sector Rata de neocupare
Birouri 14,9% in Bucureºti
Industrial 3,6%



ca cererea sã scadã pânã la nive-
lul la care sã genereze un disco-
unt în piaþã.

Aºadar, ne aºteptãm la creºteri
semnificative de preþuri la con-
strucþiile noi, generate de inflaþie
ºi întreruperile din lanþurile de
aprovizionare, în unele pieþe
ajungând la peste 20%, compara-
tiv cu semestrul secund al anului
trecut, apreciazã reprezentantul
RE/MAX. Totuºi, în funcþie de
contextele locale, unele pie-
þe/oraºe pot înregistra variaþii
(creºteri/scãderi) mai mari. La ni-
velul reþelei noastre, 74% dintre
clienþi vizeazã segmentul rezi-
denþial ºi 90% dintre aceºtia sunt
interesaþi de achiziþie.

Forþa de muncã specializatã în
consultanþã imobiliarã, cu pregã-
tire ºi certificãri în domeniu, re-
prezintã o caracteristicã a unei
pieþe mature ºi a unei societãþi
dezvoltate, mai este de pãrere
sursa citatã, arãtând: "În þara noa-
strã, ne confruntãm cu provocãri-
le generate de lipsa unui mediu
normal la nivel de industrie. Edu-
caþia profesionalã standard ºi re-
sponsabilizarea relativã la niºte
norme face ca nivelul de servicii
al breslei sã fie greu de controlat,
de aici ºi reticenþa unor consu-
matori faþã de aceastã profesie.

Pe de altã parte, sunt în conti-
nuare foarte optimist în ceea ce
p r i v e º t e a c e a s t ã p r o f e s i e ,
întrucât cei cu adevãrat buni din
industrie se remarcã prin profe-
sionalism ºi colaborare în intere-
sul clienþilor. Mai mult, profesia
prezintã anumite plusuri deloc
de neglijat pentru cei care o
practicã - de la veniturile mari
obþinute, pânã la avantajele ope-
raþionale (lipsã stocuri, riscuri
scãzute etc.)".

În primul semestru al acestui
an, cele mai multe intermedieri
realizate de RE/MAX au fost reali-
zate pe segmentul rezidenþial,
circa 92% din total, urmate de co-
mercial (4%), industrial (2%) ºi of-
fice (2%), susþin reprezentanþii
RE/MAX. Aceºtia aratã cã, dintre
cele peste 5000 de proprietãþi re-
zidenþiale tranzacþionate, aparta-
mentele de douã camere (35%) ºi
casele (32%) au fost cele mai cãu-
tate tipuri de proprietãþi în pri-
mele ºase luni din 2022. Per total,
80% di n t r e a p a r t a m e n t e l e
vândute/cumpãrate sunt pro-
prietãþi vechi.

Cele mai mari tranzacþii inter-
mediate de birourile RE/MAX
România în perioada analizatã au
fost un complex de vile din Bucu-
reºti, în valoare de 5 milioane de

euro, o casã de 1,62 milioane
euro din Cluj-Napoca ºi un teren
de 1,5 milioane euro din Bucu-
reºti.

În momentul de faþã, portofo-
liul RE/MAX se apropie de 10.000
de listãri, 60% dintre acestea
fiind listãri exclusive - 42% sunt
apartamente, 27% case, 16% te-
renuri, 3% ofiice, 3% industrial ºi
3% comercial, restul fiind hotelu-
ri/pensiuni ºi proprietãþi specia-
le.

Mihai Pãtrulescu, CBRE
Romania: "Existã
efervescenþã pe toate
segmentele pieþei
imobiliare"

În acest moment, existã eferve-
scenþã pe toate segmentele pie-
þei imobiliare, fiind înregistrate
tot mai multe investiþii, apreciazã
Mihai Pãtrulescu, Head of Inve-
stment Properties al CBRE Roma-
nia. Piaþa se menþine stabilã ºi în
uºoarã creºtere în toate sectoare-
le comerciale - Industrial&Logi-
stica, Office ºi Retail, în primele
ºase luni volumul total al tranzac-
þiilor imobiliare ajungând la 323
milioane euro, cu 6% mai mult
decât în semestrul întâi din 2021.

Creºterea este favorizatã ºi de
interesul manifestat de companii
care doresc sã intre pe piaþa rom-
âneascã, aspect care genereazã
noi dezvoltãri, în special de par-
curi de retail, dar ºi de spaþii in-
dustrial modern, explicã sursa ci-
tatã. Accelerarea comerþului onli-
ne, a cãrui creºtere solicitã auto-
mat noi spaþii de depozitare,
contribuie ºi ea la acestã tendin-
þã.

Miha Pãtrulescu ne-a transmis:
"În contexul inflaþiei, investitorii
sunt mai conservatori în planifi-
carea de noi proiecte speculati-
ve, ceea ce înseamnã cã vom
avea o cantitate limitatã a stocu-
lui de spaþii pe piaþã. În consecin-
þã, va scãdea rata medie de neo-
cupare în sectorul imobiliar.

În primul semestru al anului au
fost semnate 14 tranzacþii, cu o
valoare medie de 23 de milioane
de euro, iar 79% din acest volum
a fost încheiat în al doilea trime-
stru. Cea mai mare tranzacþie a
anului pânã în prezent a fost
semnatã în al doilea trimestru al
anului, odatã cu achiziþia EXPO
Business Park de cãtre S IMMO
AG de la Portland Trust, proces
asistat de CBRE România.

Având în vedere cã volumul
tranzacþiilor de investiþii în deru-
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lare este unul consistent, volu-
mul total de investiþii din 2022 ar
putea depãºi volumul din 2021.
Numãrul final de tranzacþii va fi
definit de piaþa de închirieri, dar
ºi de perspectivele actuale pen-
tru condiþiile financiare pe pieþe
monetare mai largi.

Înregist rãm o tendinþã de
creºtere a dobânzilor, care va
conduce la creºterea costurilor
de finanþare. Aceastã situaþie va
determina dezvoltatorii sã se
axeze pe tipuri de proiecte ce
conferã un grad de siguranþã mai
ridicat, de tipul proiectelor bu-
ild-to-suit dezvoltate la cererea ºi
pe specificaþiile solicitate de
compania chiriaºã care le-a soli-
c i t a t , da r º i p e p r o i e c t e l e
pre-închiriate a cãror dezvoltare
debuteazã dupã atingerea unui
anumit grad de pre-închiriere.
Suplimentar, creºterea dobânzi-
lor ar putea crea ºi premizele
creºterii pieþei de închirieri rezi-
denþiale în Bucureºti, pe mãsurã
ce costurile de dezvoltare sunt în
creºtere, iar volumul de livrãri
este limitat de lipsa autorizaþiilor

noi de construire din Capitalã".
În prima jumãtate din an, 70 ha

de teren au fost vândute la nivel
de þarã, un nivel similar cu cel din
aceeaºi perioadã a anului trecut.
Din totalul suprafeþei, 63% este
destinat dezvoltãrilor de proiecte
rezidenþiale, 14% pentru retail,
12% pentru spaþii industriale, 9%
dezvoltãri mixte, 2% pentru biro-
uri ºi 0,4% pentru dezvoltarea de
hoteluri.

"Domeniul consultanþei imobi-
liare îºi poate atinge potenþialul
în România doar dispunând de
specialiºti cu expertizã, mereu la
zi nu doar cu evoluþia pieþei, cu
întelegerea contextului ºi a ten-
dinþelor generale, ci mai ales ca-
pabili sã decripteze nevoile clien-
þilor în profunzime. Cei mai mulþi
angajaþi din sectorul consultan-
þei imobiliare sunt persoane cu
nivel de senioritate ridicat, în
special în funcþii de manage-
ment, însã domeniul devine din
ce în ce mai atractiv pentru tineri
cu aspiraþii profesionale înalte.

Este un domeniu care se tran-
sformã zilnic, în care digitalizare

recupereazã cu pasi uriaºi deca-
lajul faþã de alte industrii ºi în
care abilitãþile profesionale se
îmbinã intr-un mod unic cu cele
personale. Evoluezi constant, ca-
peþi noi abilitãþi prin expunerea
la diferite industrii din care pro-
vin clienþii, iar recompensele
sunt pe mãsura efortului depus",
mai aratã specialiºtii de la CBRE.

Aceºtia au menþionat: "La CBRE,
ne-am asumat rolul de formare a
specialiºtilor pe piaþã, impulsio-
naþi ºi de lipsa unui învãþãmânt
formal în domeniul real estate, în
România. Astfel cã, atunci când
aducem juniori în echipã, alegem
cei mai buni candidaþi în funcþie
de abilitãþile ºi de ambiþia lor de
a avea o carierã într-un domeniu
dinamic ºi atractiv. Dispunem de
instrumente ºi platforme interne
de învãþare de top, dar mai ales
de experienþa unor seniori profe-
sioniºti ai domeniului recunoscu-
þi de întreaga piaþã".

România este o piaþã atractivã
pe toate segmentele comerciale
imobiliare ºi are un potenþial de
creºtere semnificativ, chiar dacã

luãm în calcul perturbãrile gene-
rate de suspendarea PUZ-urilor
în Bucureºti, cea mai mare piaþã
din þarã, consider sursele citate.

Factori precum inflaþia, creºte-
rea dobânzilor, creºterea costuri-
lor materialele de construcþie ºi
cu forþa de muncã, întârzierile pe
lanþul de distribuþie a materiale-
lor specifice pieþei imobiliare am-
prenteazã perspectivele, însã în
acelaºi timp existã dezvoltatori
foarte activi pe toate segmentele
de piaþã, apreciazã consultanþii
RE/MAX, care precizeazã cã se
deschid noi hub-uri regionale în
Industrial&Logisticã, se dezvoltã
terminale intermodale, intrã pe
piaþã companii mari precum Bo-
oking sau Primark ºi existã o serie
de alte companii mari care anali-
zeazã cu deosebit interes posibi-
litatea intrãrii în România.
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