
Sectorul imobiliar - cel mai
activ de pe piaþa localã de
fuziuni ºi achiziþii, în 2022

S
ectorul imobiliar a fost, anul tre-
cut, cel mai activ de pe piaþa lo-
calã de fuziuni ºi achiziþii, cu
aproape 60 din cele 157 de tran-
zacþii cu valori de peste 5 mi-
l ioane de euro înregistrate

(36%) ºi cu o valoare de peste 1,7 miliarde
de euro din totalul estimat al pieþei de
6,5-7,5 miliarde (26%), conform celor de la
Deloitte.

2022 a fost, astfel, un an foarte bun pentru
piaþa de investiþii imobiliare, volumul total al
tranzacþiilor imobiliare realizate în scop inve-
stiþional ridicându-se la 1,25 miliarde euro (in-
cluzând tranzacþii de minim 5 milioane de
euro), cea mai ridicatã valoare din 2007 ºi
pânã acum ºi cu 39% peste 2021, susþin spe-
caliºtii de la JLL România.

"O contribuþie importantã în acest volum a
avut-o tranzacþia prin care Pavãl Holding a

preluat portofoliul de clãdiri de birouri al au-
striecilor de la CA Immo (cu o valoare raporta-
tã de 377 miloane de euro pentru 165.000 mp
inchiriabili, în ºapte clãdiri, toate în Bucureºti).
În urma acestei tranzacþii, Pavãl Holding a ur-
cat pe al doilea loc în topul proprietarilor de
clãdiri de birouri din România, dupã Global-
worth.

Despre tranzacþiile în curs nu putem discuta
din motive obiective. Dar ne aºteptãm cã
tranzacþiile în 2023 sã fie în media ultimilor
ani, în jur de 900 milioane euro.

Din datele disponibile în piaþã, se pare cã în
jur de 5% dintre angajaþii din construcþii (pe-
ste 20.000 din circa 438.000 în 2022) sunt de
origine strãinã, iar tendinþa este de creºtere,
dar încã nu reprezintã o pondere mare.

Perspectivele sunt destul de bune pentru
sectorul imobiliar în 2023, având în vedere
condiþiile actuale, cu multe provocãri. Proba-

bil cã sectorul de spaþii industriale va avea cea
mai bunã performanþã", ne-au transmis repre-
zentanþii JLL.

Aceºtia ne-au spus cã, realist, sectorul imo-
biliar din România nu este un punct foarte
mare pe harta globalã, dacã ne comparãm
cu pieþele mature din Europa, America de
Nord sau Asia. Dar asta înseamnã ºi poten-
þial de creºtere, mãcar pânã la un nivel com-
parabil cu al celorlate þãri din regiune (Polo-
nia, Cehia, Ungaria etc.), considerã sursele
citate. Acestea aratã ºi cã existã oportunitãþi
referitoare la fenomenul mutãrii unor capa-
citãþi de producþie din Asia în þãri mai apro-
piate de marile centre de desfacere din Eu-
ropa, pentru a scurta lanþurile logistice.
România poate profita de acest lucru, având
în vedere ºi costurile atractive ale forþei de
muncã, comparativ cu majoritatea þãrilor
din UE.
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Cushman: "Piaþa

imobiliarã din România

este pe un trend

ascendent"

Piaþa imobiliarã din România este pe un
trend ascendent ºi nu existã motive care sã
schimbe aceastã evoluþie, sunt de pãrere
specaliºtii din cadrul Cushman & Wakefield
Echinox. Potrivt acestora, România rãmâne o
piaþã atractivã prin prisma preþurilor active-
lor imobiliare, a chiriilor, dar ºi a nevoii de
spaþii de birouri, industriale ºi de retail mo-
derne, eficiente energetic. De aceea, chiar în
condiþiile unui mediu economic care se con-
fruntã cu dificultãþi pe fondul inflaþiei ridi-
cate, a creºterii costurilor de finanþare, difi-
cultãþi prezente de altfel în toatã lumea,
România poate atrage în continuare atât in-
vestiþii semnificative în sectorul imobiliar, cât
ºi chiriaºi importanþi pentru proiectele care
vor fi construite.

Piaþa imobiliarã localã s-a repliat destul de
repede dupã dezechilibrele generate de pan-
demie ºi, în acelaºi timp, s-a adaptat schimbã-
rilor apãrute mai ales pe fondul adoptãrii la
scarã largã a modului de lucru hybrid, susþin
consultanþii Cushman. Potrivit acestora, toate

segmentele pieþei comerciale - industrial, bi-
rouri ºi retail - au înregistrat creºteri în 2022,
dacã privim prin prisma cererii de noi spaþii:
"Dacã ne uitãm la activitatea de dezvoltare,
segmentul industrial s-a remarcat cu o evolu-
þie foarte bunã a spaþiilor nou livrate, ce însu-
meazã peste 800.000 metri pãtraþi. Pe piaþa de
retail, dezvoltatorii au continuat sã investea-
scã în noi proiecte, în special în parcuri comer-
ciale, în oraºe mai mici din punct de vedere al
populaþiei. În ceea ce priveºte birourile, dez-
voltarea de noi proiecte din Bucureºti a stat,
din pãcate, sub semnul blocãrii procesului de
autorizare".

Din punct de vedere al activitãþii de dezvol-
tare, consultanþii nu vãd o încetinire a livrãri-
lor de proiecte noi din cauza contextului ma-
cro-economic, ci doar o schimbare a strate-
giilor de investiþii, aºa cum este cazul pieþei
industriale, unde dezvoltatorii au devenit
mai precauþi ºi construiesc mai puþin specu-
lativ. Pe segmentul de retail, anul 2023 va
marca revenirea apetitului pentru dezvolta-
rea de centre comerciale de tip mall, dupã
câþiva ani în care focusul a fost mai ales pen-
tru parcuri de retail, format care s-a dovedit
mai rezilient în perioada crizei sanitare, ne-au
transmis sursele citate. Conform acestora, în
ceea ce priveºte piaþa de birouri, existã inte-
res pentru noi investiþii atât în Bucureºti,
unde activitatea este îngreunatã de blocarea

PUZ-urilor de sector, cât ºi în marile oraºe din
þarã, unde ratele de neocupare sunt mai re-
duse.

"În aceste condiþii, din punctul nostru de ve-
dere, chiar ºi în condiþii macro-economice in-
stabile ºi impredictibile actorii din piaþa imo-
biliarã reuºesc sã gãseascã cele mai bune so-
luþii pentru a naviga fãrã turbulenþe semnifi-
cative".

Pe piaþã comercialã - birouri, industrial ºi
spaþii de retail -, anul 2022 a consemnat o
creºtere a nivelului chiriilor, pe fondul majorã-
rii costurilor de construcþie, dar ºi a cererii su-
sþinute, iar în cazul birourilor un factor care a
determinat o evoluþie crescãtoare este ºi volu-
mul scãzut al noilor livrãri din piaþã. Astfel, la
birouri, chiriile de referinþã din Bucureºti au
crescut pânã la 19-21 euro/mp/lunã, la spaþiile
industriale chiriile au ajuns la un nivel de
4,25-4,50 euro/mp/lunã, iar cele mai bune
spaþii de retail (100-150 mp) se închiriazã cu
maxim 80 de euro/mp/lunã în centrele co-
merciale dominante din Bucureºti.
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Sector
Stoc la nivel
national

Industrial 6,4 milioane mp

Birouri 4,3 milioane mp

Retail 4,2 milioane mp



Jll: "Piaþa imobiliarã de

acum este foarte diferitã

faþã de cea de dinainte

de pandemie"

Piaþa imobiliarã de acum este foarte diferitã
faþã de cea de dinainte de pandemie, mai ales
în ceea ce priveºte segmentul de birouri, afirmã
reprezentanþii JLL Romania, subliniind cã pan-
demia a accelerat niºte fenomene care deja
începeau sã se resimtã în piaþã încã de dinain-
te. Munca în regim hibrid (parþial de la birou ºi
parþial de acasã) nu a fost inventatã în pande-
mie, dar în mod cert fenomenul a luat amploa-
re în pandemie ºi va rãmâne, considera aceºtia,
apreciind cã, acum, se pune un accent mai
mare pe calitatea ºi siguranþa spaþiului de lucru.
Totodatã, sunt multe companii care opteazã sã
se mute în spaþii de birouri de o calitate mai
bunã, sã facã o îmbunãtãþire.

Piaþa spaþiilor industriale a avut o evoluþie fo-
arte bunã în pandemie ºi, cel mai probabil, va
continua într-un ritm susþinut. În schimb, piaþa
de retail a fost afectatã de pandemie, în sensul
scãderii numãrului de vizitatori în centrele co-
merciale, în perioada restricþiilor. Totodatã,
dezvoltatorii au fost mai rezervaþi în a lansa
proiecte noi de mari dimensiuni (au fost prefe-

rate parcurile de retail sub 20.000 mp). Dar
piaþa a demonstrat cã este maturã, solidã, a
fãcut faþã acestor provocãri, iar de anul ace-
sta este aºteptatã livrarea unor proiecte de
centre comerciale mari.

Cushman: "Rãzboiul din

Ucraina - impact

indirect asupra pieþei

imobiliare, prin criza

energeticã generatã la

nivel european ºi prin

inflaþia ridicatã"
Consultanþii de la Cushman spun cã nu se

poate vorbi despre un impact direct semni-
ficativ al rãzboiului din Ucraina pe piaþa
imobiliarã localã, în schimb se resimte un
impact indirect, prin criza energeticã gene-
ratã la nivel european ºi prin inflaþia ridica-
tã.

Cererea pentru imobiliare în România
nu scade în mod direct pentru cã este rãz-
boi în þarã vecinã, sunt de pãrere ºi cei de
la JLL, adãugând însã cã, indirect, rãzboiul
are consecinþe, sub forma embargoului
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Cushman &

Wakefield Echinox:

"Scumpirea banilor,

ca urmare a

creºterii dobânzilor,

va limita accesul la

finanþare"

Datele Bãncii Naþionale a României aratã
cã expunerea sectorului bancar faþã de
piaþa imobiliarã comercialã se menþine la
un nivel ridicat, însã pe un trend descre-
scãtor (48% din creditul acordat companii-
lor nefinanciare în septembrie 2022 versus
55% cu un an în urmã).

În acelaºi timp, calitatea portofoliului cre-
ditelor acordate companiilor din sectoare-
le imobiliar ºi construcþii a continuat ten-
dinþa de îmbunãtãþire, rata de neperfor-
manþã coborând în 2022 la 5,2% faþã de
7,2% cu doi ani în urmã, la un nivel semni-
ficativ mai scãzut faþã de cel de 39% înregi-
strat în anul 2015.

Este evident cã scumpirea banilor ca ur-
mare a creºterii dobânzilor va limita acce-
sul la finanþare, dar chiar ºi în aceste condi-
þii bãncile au continuat ºi continuã sã acor-
de credite pentru sectorul imobiliar, într-o
manierã uºor mai selectivã, explicã specia-
liºtii de la Cushman.



asupra produselor petroliere ºi a gazelor
ruseºti, fapt ce a dus la creºterea preþului
combustibililor, care la rândul sãu a antre-
nat valul inflationist: "Iar inflaþia ridicatã ºi
creºterea dobânzilor bancare afecteazã
întreaga economie, deci ºi imobiliarele.
Chiar nu putem spune cã se remarcã o cere-
re mai scãzutã în anumite regiuni din cauza
rãzboiului din Ucraina. România este un
membru NATO ºi credem cã are suficiente
garanþii de apãrare. Cel puþin noi nu perce-
pem o astfel de îngrijorare din partea inve-
stitorilor. Volumul cererii într-o regiune sau
alta este mai degrabã dictat de alte conside-
rente obiective (economie localã, putere de
cumpãrare, disponibilitate de forþã de mun-
cã, nivel salarizare, conectivitate etc.).

Piaþa imobiliarã din România are suficiente

resurse ca sã continue sã se dezvolte ºi în
2023, preconizeazã societatea de consultanþã
imobiliarã Colliers, menþionând cã acest lucru
se datoreazã faptului cã o dinamicã de 3-4%
pentru economia localã este realizabilã chiar
ºi în contextul actual, în care conflictul din
Ucraina ºi adevãratul impact al înãspririi politi-
cii monetare din zona euro ºi SUA nu a fost
încã resimþite pe deplin.

Potrivit acestora, în timp ce anul de excepþie
2022 va fi, probabil, urmat de un an de reechi-
librare pe segmentul investiþiilor imobiliare
din perspectiva activitãþii, piaþa spaþiilor logi-
stice ºi industriale rãmâne unul dintre cele
mai dinamice sectoare imobiliare.

Cu toate acestea, consultanþii Colliers atrag
atenþia cã 2023 ar putea fi dominat ºi de mult
zgomot politic, având în vedere alegerile pre-

zidenþiale, parlamentare, locale ºi europarla-
mentare din 2024, care ar putea opri sau înce-
tini reformele semnificative de care economia
româneascã are nevoie ca sã rãmânã compe-
titivã pe termen lung.

JLL: "Momentul unei

crize imobiliare este

departe, dacã ne

raportãm la cea din

2009"

Momentul unei crize imobiliare este depar-
te, dacã ne raportãm la cea din 2009, pentru

12   BURSA Construcþiilor nr. 1 / 2023

Piaþa imobiliarã

Performanþele din România ºi Slovacia au susþinut revenirea pe

creºtere a volumului tranzacþiilor imobiliare din ECE

Volumul tranzacþiilor cu active imobiliare genera-
toare de venituri - birouri, spaþii de retail, logistice ºi
industriale ºi hoteluri - din Europa Centralã ºi de Est
a revenit pe creºtere anul trecut, evoluþie susþinutã
mai ales de performanþele înregistrate de România
ºi Slovacia, conform Cushman. România a avut o
creºtere de aproape 40% a volumului investiþional,
trecând astfel pe poziþia a treia în regiune, dupã Po-
lonia ºi Cehia, din punct de vedere al valorii tranzac-
þionate în 2022, aratã datele companiei de consul-
tanþã imobiliarã Cushman & Wakefield Echinox.

La nivel regional, volumul tranzacþionat a totalizat
aproape 10,7 miliarde euro, în creºtere cu 6,6%
comparativ cu anul anterior, în condiþiile în care în
2021 piaþa s-a contractat cu 4,3%. Creºteri ale volu-
melor au fost raportate în toate pieþele din regiune,
cu excepþia Cehiei, care a înregistrat al doilea an
consecutiv de scãdere. Astfel, Polonia a avut o
creºtere de 2,2%, Slovacia de 45,9%, în timp ce în
Ungaria avansul a fost marginal, de 0,4%.

Proprietate Tip Cumpãrãtor Vânzãtor
Suprafaþã

(mp)
Preþ (mil.

€)
Oraº

Portofoliu de birouri CA
Immo Office Paval Holding

(Dedeman) CA Immo 165.000 377 Bucureºti

Prime Kapital 60% din 6
parcuri de retail Retail MAS Real Estate Prime Kapital 132.000* 192

Bucureºti, Targoviºte,
Ploieºti, Zalãu, Sfântu
Gheorghe, Bârlad

Expo Business Park Office S Immo Portland Trust 41.500 110 - 115 Bucureºti

U-Center Phase I Office Paval Holding
(Dedeman) Forte Partners 32.000 85 - 90 Bucureºti

50% Ploiesti Shopping City Retail NEPI Rockcastle Carrefour 23.000* 55 Ploieºti

75% Miro Offices Office Hili Properties Speedwell 17.250* 45 Bucureºti

*suprafetele corespund participatiei achitionate

Sursa: Cushman & Wakefield Echinox



cã piaþa este la un cu totul alt nivel de maturi-
tate acum, apreciazã cei de la JLL, explicând:
"Putem vedea cã suntem într-un context dife-
rit numai dacã ne uitãm la salariul mediu net
în 2009 ºi la cel de acum, de 2,5 ori mai mare,
ponderea relativ redusã a investiþiilor specula-
tive, nivelul mai mic al chiriilor pentru spaþii
comerciale faþã de 2009, preþurile mai mici la
rezidenþiale etc.".

Preþul mediu al locuinþelor din Bucureºti (ve-
chi ºi noi) a crescut de la 1640 de euro pe mp
util, la sfârºitul lui 2021, la 1680 de euro pe mp
util la finalul anului trecut, rezultând o
creºtere anualã de aproximativ 2,4%.

Referitor la costurile de construcþie, dacã ne
uitãm la statistica oficialã, indicele de cost în
construcþii a crescut cu aproape 10%, în inter-
valul noiembrie 2021 - noiembrie 2022.

Colliers: "Urmeazã o

perioadã cu un calendar

mai sãrac de proiecte

imobiliare"
Dupã câþiva ani foarte buni, urmeazã o pe-

rioadã cu un calendar mai sãrac de proiecte
imobiliare, pe fondul unor costuri de con-
strucþie mai mari ºi având în vedere incertitu-
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Cine au fost cei mai mari investitori din

piaþa de real estate, anul trecut
Investitorii români au fost cei care au con-

tribuit considerabil la creºterea volumului
de investiþii din România în 2022, într-un
mediu mai matur, care poate fi aliniat cu þã-
rile performante din regiunea ECE. Astfel,
jumãtate din volumul total de investiþii de
pe piaþa imobiliarã în 2022 a venit de la ni-
vel local, conform datelor CBRE.

Prin capitalul alocat în active imobiliare în
toatã þara, jucãtorii locali au întãrit senti-
mentul de stabilitate pe termen mediu ºi
lung pe piaþa de investiþii din România. Cu
ºaisprezece tranzacþii cu o valoare medie
de 38,7 milioane euro, dar ºi cu cea mai
mare contribuþie la volumul investiþiilor în
2022, jucãtorii locali au reuºit sã dezvolte
plasamentele din piaþã. La o distanþã consi-
derabilã de investitorii români s-au aflat acti-
vele sud-africane, cu un procent de 15% ºi
austriece cu 10%. Cu acþiuni sub 10%, inve-
stitorii din Belgia, Marea Britanie, Ungaria ºi
Malta au cumulat un total de un sfert din va-
loarea totalã înregistratã anul trecut.

Cel mai dinamic sector din punct de vede-
re al investiþiilor atrase a fost cel al birouri-
lor, care a înregistrat ºi un record. Anul tre-
cut, CBRE a asistat CA Immo la vânzarea
portofoliului sãu din România cãtre Pavãl
Holding într-o tranzacþie de o valoare fãrã
precedent pentru piaþa localã, respectiv

377 de milioane de euro.
Per total, segmentul de birouri a atras, în

2022, 62% din totalul investiþiilor, urmat de
retail (24%) ºi de industrial (7%). Totodatã, ho-
telurile ºi activele din alte sectoare au reuºit sã
atragã împreunã 7% din suma totalã investi-
tã. Totuºi, alternând pe locurile al doilea ºi al
treile în aceeaºi perioadã analizatã, sectoarele
de retail ºi industrial sunt cãutate atât de in-
vestitorii locali, cât ºi de cei strãini. Comerþul
cu amãnuntul, cu un accent special pe parcu-
rile de retail ºi spaþii industriale, a devenit mai
atractiv pentru investitorii care doresc sã-ºi
plaseze banii în România, odatã ce criza de
sãnãtate din 2020 a îndreptat atenþia spre
acest tip de tranzacþii.

CBRE România estimeazã cã apetitul inve-
stitorilor pentru piaþa imobiliarã se va men-
þine la un nivel ridicat ºi în 2023, dar va fi
mai echilibrat, comparativ cu anul de ex-
cepþie 2022.

CBRE atrage atenþia cã vor exista trei ten-
dinþe principale care vor modela piaþa:

1.Impredictibilitatea preþurilor pentru cea
mai mare parte a anului;

2.Furnizarea de produse noi va fi limitatã,
deoarece vânzãtorii încearcã sã amâne li-
vrãrile;

3.Numãrul cumpãrãtorilor relevanþi este
mai mare decât se crede.



dinile semnificative, anticipeazã Colliers, su-
bliniind: "Dezvoltatorii vor deveni, probabil,
din ce în ce mai prudenþi în ceea ce priveºte
viitorul. Ca urmare, achiziþiile de terenuri vor
deveni mult mai oportuniste, ceea ce înseam-
nã cã investitorii se vor concentra din ce în ce
mai mult pe tranzacþii care implicã terenuri
excepþionale sau pe cele cu un preþ atractiv. În
plus, problemele din Bucureºti legate de ur-
banism înseamnã cã potenþialii cumpãrãtori
vor prefera sã evite în continuare terenurile
fãrã autorizaþie pentru a nu rãmâne blocaþi pe
termen lung".

Toate acestea creeazã un context pentru
unele presiuni de scãdere pentru preþuri, dar
consultanþii Colliers considerã cã acest lucru
nu se va aplica în cazul celor mai bune terenu-
ri, întrucât acestea vor înregistra, probabil, în
continuare o cerere susþinutã.

În ceea ce priveºte preþurile din segmentul
rezidenþial, doar în cazul în care condiþiile eco-
nomice vor deveni deosebit de dificile, con-
sultanþii Colliers se aºteaptã ca acestea sã sca-
dã, posibil spre nivelurile din 2018 sau 2019.
În rest, preþurile rãmân mult mai aproape de
valoarea lor corectã decât au fost în alþi ani, în
special în comparaþie cu perioada 2007-2008.
Între timp, cererea ar putea, de asemenea, sã

scadã, deoarece incertitudinile mari ºi creºte-
rea ratelor la creditele ipotecare fac din achi-
ziþia de apartamente o alternativã mai puþin
atractivã.

Volumul de livrãri ar trebui, de asemenea, sã
se reducã ºi el puþin, pe fondul costurilor de
construcþie mai mari, mai ales dupã anul
2022, care a fost probabil un maxim al ultime-
lor decenii în ceea ce priveºte livrãrile de apar-
tamente.

Vindem-Ieftin.ro:

"Piaþa localã a

materialelor de

construcþii ar putea

cunoaºte o reorientare

cãtre produsele

ecologice"

În contextul în care unele proiecte imobiliare
dezvoltate în ultimii ani în România ridicã
îngrijorãri cu privire la respectarea avizelor de
construire, a normelor de construcþie ºi a cali-

tãþii materialelor folosite, experþii sunt de pã-
rere cã piaþa localã a materialelor de construc-
þie ar putea cunoaºte o reorientare cãtre pro-
dusele ecologice.

În acest context, piaþa comercializãrii ma-
terialelor de construcþie ecologice, care re-
prezintã estimativ 2% din totalul vânzãri-
lor, ar putea cunoaºte un avânt considera-
bil în perioada urmãtoare, inclusiv ca urma-
re a dramei produse de cutremurul din Tur-
cia ºi Siria, aratã reprezentanþii Vindem-Ief-
tin.ro.

Cosmin Rãileanu, CEO ºi fondator al platfor-
mei Vindem-Ieftin.ro, considerã: "Cutremure-
le recente au readus în atenþie nevoia de a
acorda o atenþie sporitã modului în care se
construieºte în România ºi a calitãþii materia-
lelor utilizate de dezvoltatori. Pornind de la
dezastrul prin care trec astãzi Turcia ºi Siria,
suntem tentaþi sã credem cã fierul produs în
Turcia ar fi de slabã calitate ºi cã acesta ar fi
principalul motiv pentru care s-au prãbuºit
atâtea clãdiri. Trebuie însã precizat cã peste
70% din fierul beton ºi profilele metalice uti-
lizate în construcþiile din România provin, în
ultimii 25 de ani, din Turcia. Astfel, concluzia
fireascã ar fi cã nu calitatea fierului din Turcia
este problema, ci mai degrabã nerespectarea
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normelor de construire, utilizarea unei canti-
tãþi insuficiente de materiale, printre care ºi
fierul, dar ºi execuþia. În ciuda dramei pe care
o reprezintã, acest cutremur din Turcia ºi Si-
ria este un semnal de atenþionare de care tre-
buie sã þinem seama, mai ales cã suntem
într-o þarã în care activele imobiliare au pre-
þuri la un nivel extrem de înalt".

Materialele de construcþie ecologice sunt
mai rezistente ºi au preþuri mai scãzute
comparativ cu produsele uzuale, iar intere-
stul tot mai mare al producãtorilor din indu-
stria construcþiilor pentru dezvoltarea unor
produse ºi soluþii prietenoase cu mediul, du-
blat de preocuparea tot mai mare a clienþi-
lor pentru materiale ºi construcþii cu un im-
pact redus asupra mediului va duce la o du-
blare a ponderii vânzãrilor de produse eco-
logice pânã la finele anului 2024, mai spun
sursele citate.

Cele mai vândute materiale de construcþie
ecologice au fost vata din lânã de oaie, cãrã-
mida ecologicã, vopseaua lavabilã ºi linole-
umul biodegradabil, aratã acestea, men-
þionând cã, printre principalele avantaje ale
materialelor de construcþie ecologice, se
numãrã uºurinþa în întreþinere, eficienþa co-
sturilor ºi rezistenþa sporitã la riscurile sesi-
mice.

Clãdirile verzi devin tot mai relevante, spune
Laurenþiu Lazãr, Managing Partner la Colliers,
subliniind: "Încã din 2020 am sesizat o atenþie
tot mai mare acordatã clãdirilor verzi. Acestea
nu mai erau doar un moft. Multe corporaþii ºi
investitori aveau interes faþã de ele, iar în ulti-
mii ani vedem o accelerare a atenþiei acordate
criteriilor ESG".

Potrivit unui raport Allied Market Research,
industria globalã a materialelor de construcþie
ecologice a generat venituri de 237,3 miliarde
de dolari în 2020 ºi este aºteptatã sã ajungã la
511,2 miliarde de dolari în 2030.

În timp ce European Green Deal din 2020 a
accelerat adoptarea criteriilor ESG, creºterea
bruscã a preþurilor energiei, înregistratã în
2022, a adus un nou impuls. În consecinþã,
consultanþii Colliers anticipeazã cã vom asista
la o diferenþiere ºi mai mare a chiriei/valorii
clãdirilor în funcþie de cât de ecologice/efi-
ciente sunt aceste proprietãþi.
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