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• Activitatea de tranzactionare 
la un nivel similar  cu cel 
inregistrat in T1 2011 –
49,000 mp.

• Cererea insumeaza 45,000 
mp.

• Cel mai mic nivel de livrari
din ultimii patru ani – doar
2,000 mp.

• Rata de neocupare a
inregistrat scaderi de la
trimestru la trimestru. Cele
mai mici rate de neocupare

economiei sunt situate in

1,6%, Comisia Europeană

ca avansul economic ar putea

incertitudinile de pe pieŃele

criza datoriilor din zona euro

�Cererea pe piata de birouri

T1 2012 a fost de 45,000

similar cu cel inregistrat in

a anului trecut si cu 42%

trimestrul anterior. Ca şi

asemenea în T1 2012, cel

de birouri (61%) au fost

de Nord.

�Nivelul livrarilor de spatii

un nivel minim in acest trimestru

cladire de birouri a fost finalizata

Vacarescu Office – cu

inchiriabila de 2,000 mp. Ne

urmatoarele trimestre ale anului

neocupare

Chirie � �

mai mici rate de neocupare
se inregistreaza in CBD si
Vest.

• Chiria prime ramane
neschimbata, la un nivel de
19.5 EUR/mp/luna.

urmatoarele trimestre ale anului

aproximativ 100,000 mp de
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dintre statele membre

rezultate pozitive

Creşterea PIB-ului

de 2,5%. Agricultura

au reprezentat

crestere. Pentru

asupra creşterii

in jurul valorii de

PREZENTARE GENERALA

�Rata de neocupare a spatiilor de birouri

din Bucuresti a inregistrat de la trimestru

la trimestru o scadere de 0.29%,

situandu-se in jurul valorii de 13,85%.

Ratele de neocupare raman ridicate in

special in zonele periferice, cum ar fi

Pipera si Est. Considerand ca nivelul

livrarilor pentru 2012 este cu 20% maiin jurul valorii de

Europeană precizand faptul

putea fi afectat de

pieŃele financiare şi de

euro.

birouri din Bucuresti in

000 mp, un nivel

in aceeasi perioada

mai mare fata de

în ultimii ani, de

cele mai multe spaŃii

închiriate în zona

spatii noi a inregistrat

trimestru. O singura

finalizata – Barbu

cu o suprafata

Ne asteptam ca in

anului sa fie livrati

livrarilor pentru 2012 este cu 20% mai

scazut fata de 2011, rata de neocupare

va continua sa scada in trimestrele

urmatoare.

�Chiria zonelor prime ramane stabila la

valoarea de 19.5 EUR/mp/luna, iar chiria

de baza ramane neschimbata in

aproape toate zonele. In zonele

centrale, chirile de baza se situeaza

intre 16 – 19.5 EUR/mp/luna. In zonele

periferice, chiriile de baza pentru cele

mai bune proiecte sunt intre 11 - 15.5

EUR/mp/luna.

� Chiriile de baza în locaŃiile centrale ar

putea creşte uşor în trimestrele viitoare,

în special în CBD, având în vedere că

rata de neocupare pentru cladirile de

birouri de situate in aceasta zona este

situata în jurul valorii de 8%.anului sa fie livrati

de spatii noi.

Evolutia cererii si activitatea totala de inchiriere T1 2008 – T1 2012
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situata în jurul valorii de 8%.
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LIVRARI

Stocul spatiilor moderne de birouri din Bucuresti in

T1 2012 a crescut cu 2,000 mp. Nu s-au inregistrat

modificari semnificative in ceea ce priveste numarul

total, stocul modern de birouri din Bucuresti

continuand sa aiba aproximativ 2.12 milioane mp.

Nivelul livrarilor de spatii noi prognozat pentru

2012 a fost de 130,000 mp. La inceputul anului,

Atenor Group a oprit constructia proiectului Hermes

Business Campus, amanand inceperea

constructiilor de suprastructura pentru momentul in

care piata de birouri va da semne clare de revenire.

Cu Hermes Business Campus şi Cathedral Plaza

avand termen de livrare nespecificat, pentru acest

an, asteptam livrarea a cca. 100.000 mp, în

proiecte de birouri, cum ar fi AFI Business Park,

Aviatorilor Business Plaza, Prezan OB, Unicredit

ACTIVITATEA DE TRANZACTIONARE

NIVELUL LIVRARILOR IN BUCURESTI 
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Aviatorilor Business Plaza, Prezan OB, Unicredit

HQ, ART Business Center 6.

Ca parte a acordurilor de finantare pentru proiectele

anuntate, bancile solicita contracte de pre-

inchiriere, fapt ce incetineste ritmul constructiilor

noi. Cu toate acestea, dezvoltatorii se concentreaza

in continuare pe dezvoltarea proiectelor de birouri,

avand ca reper principal, pentru a satisface

pretentiile bancilor, cerintele chiriasilor.

ACTIVITATEA DE TRANZACTIONARE

Activitatea de tranzactionare in T1 2012 a insumat

49,000 mp, un nivel similar cu cel inregistrat in

aceeasi perioada a anului trecut. Cererea

reprezinta 91%, cu 45,000 mp tranzactionati, in

timp ce 9% reprezinta tranzactiile de

renegociere/reinnoire a termenilor contractuali.

Cererea a fost impartita intre tranzactii de relocare

CEREREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE IN T1 2012
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Cererea a fost impartita intre tranzactii de relocare

(40%), extinderi (10%) si o tranzactie de pre-

finalizare (50%).

Majoritatea tranzactiilor de inchiriere au avut loc in

zona de Nord (61% din totalul cererii), urmata de

Centru (15%) si CBD (8%). Tranzactia medie a fost

de 1,200 mp. Au fost 6 tranzactii pentru o suprafata

mai mare de 1,000 mp si 1 tranzactie pentru o

suprafata mai mare de 2,000 mp, cea mai mare

tranzactie ca suprafata fiind incheiata de catre o

institutie financiara – Raiffeisen Bank - care a

inchiriat cca. 23,000 mp in proiectul Sky Tower.

Cele mai active companii in T1 au fost cele din

sectorul Financiar, cu 52% din totalul cererii si cele

din sectorul Servicilor Profesionale (24%).

©, 2012 CBRE, Group, Inc.
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CEREREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE IN T1 2012

52%

26%

7%

5%

4%
3%

3%

Sectorul Financiar

Servicii Profesionale

IT&C

Productie Industriala & Energetica

Servicii de Consum & Recreere

Servicii Medicale

Altii
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RATA DE NEOCUPARE

Rata de neocupare a spatiilor de birouri din Bucuresti a

scazut cu 0.29 procente comparativ cu T4 2011,

ajungand la 13.85%. O scadere semnificativa a ratei de

neocupare s-a inregistrat in CBD, unde rata de

neocupare a ajuns la un nivel record de 8%.

Rata de neocupare in zona Centrala a crescut de la

trimestru la trimestru, de la 11% la 13%, datorita faptului

ca River Plaza este din nou disponibila pentru inchiriere,

cu aproximativ 16,000 mp. Cladirea a fost recent

eliberata de catre Unicredit, care s-a relocat in zona

Pipera.

Zona Sud Pipera, organizată în jurul B-dului Dimitrie

Pompei, în imediata apropiere a staŃiei de

metrou Pipera, are o rata de neocupare sub nivelul

general – 11%. Cu toate acestea, zona Pipera continuageneral – 11%. Cu toate acestea, zona Pipera continua

sa aiba o rata de neocupare peste media capitalei –

24%.

Considerand ca nivelul livrarilor este cu 20% mai mic

fata de 2011 si luand in calcul un nivel similar al cererii

cu cel inregistrat in 2011, rata de neocupare va continua

sa descreasca in urmatoarele luni.

RENTS

Chiria zonelor prime este estimata la 19.5 EUR/mp/luna

si a ramas neschimbata in ultimii doi ani. In zonele

periferice, chiriile pentru cele mai bune proiecte se

situeaza intre 11 – 15,5 EUR/mp/luna.

Chiriile nete efective pot atinge valori cu 20% mai mici

fata de chiria de baza datorita pachetelor de incentivare

oferite de catre proprietari. Ofertele tipice includ luni

gratuite de chirie (1 luna pentru fiecare an contractual,
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1
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in functie de durata contractului si de puterea de

negociere), o contribuŃie a proprietarilor la costurile de

amenajare şi alte contributii financiare.

PREVIZIUNI

Chiria de baza a ramas stabila, dar acest lucru este

probabil sa se schimbe in trimestrele viitoare, având în

vedere că rata de neocupare pentru cladirile de

birouri Clasa A situate în CBD este de aproximativ 6%.

Nivelul livrarilor continua sa fie redus comparativ cu anii

anteriori. O serie de proiecte anuntate depind de

activitatea de pre-inchiriere. Fara tranzactii de pre-

inchiriere si considerand ca rata de neocupare a scazut

gradual, piata spatiilor de birouri din Bucuresti ar putea

deveni o piata a proprietarilor.
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CLADIRI DE BIROURI IN CURS DE DEZVOLTARE

AFI BUSINESS PARK COTROCENI AVIATORILOR BUSINESS PLAZA

PROIECTE MARI DE BIROURI FINALIZATE IN 2011
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INDICATORI PRINCIPALI AI PIETEI DE BIROURI T1 2012

SWAN OFFICE & TECHNOLOGY PARKPLATINUM BUSINESS & 

CONVENTION CENTER

RATA DE NEOCUPARE PE ZONE IN T1 2012

Indicatori birouri T1 2012

Stoc de birouri modern 2,120,000 mp

Stoc nou de birouri

T1 2012
2,000 mp

Finalizari estimate 2012 100,000 mp

Cererea in T1 2012 45,000 mp

Rata de neocupare (finele T1 2012) 13,85%

Chiria prime (finele T1 2012) 19.5 € / mp/ luna

Randament prime (finele T1 2012) 8.00%
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Zona

Clasa A Chiria

medie (EUR 

mp/ luna)

Rata de 

neocupare

Nord 16 -18 13%

Pipera 11 – 14 24%

CBD 17 – 19.5 8%

Centru 15.5 – 18.5 13%

©2012, CBRE Group, Inc.
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Est 11 – 12.5 22%

Vest 12 – 16 8%

Sud 10 – 12,5 9%
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