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Saptamana de Real-Estate pe BizLawyer: Avocatii privesc cu optimism, dar inca
prudent, relansarea business-ului din sectorul imobiliar. Situatia financiara se
redreseaza, apar investitori ‘blue-chip’, bancile reincep finantarea proiectelor

2014 a fost primul an post-criza in care constructiile si sectorul imobiliar au dat semne de redresare. Fenomenul a fost
observat si in Romania, unde s-a constatat o imbunatatirea a activitatii din zona de Real-Estate. BizLawyer va
prezinta, intr-o analiza stucturata in patu parti, care sunt principalele tendinte din acest sector, ce proiecte readuc
Romania in atentia investitorilor, cum s-au modificat structurile departamentelor de Real-Estate din cadrul firmelor
de avocatura in functie de cerintele din piata, dar si efectele pozitive produse de criza financiara intr-un domeniu care,
inainte de 2008, a permis extinderea multor afaceri pur speculative.

Semne bune anul are

Profesionistii marilor firme de avocatura manifesta un optimism moderat in ceea ce priveste evolutia segmentului de
Real-Estate. Unii dintre ei se pronunta clar pentru o crestere, in 2015, a pietei, in timp ce altii se arata mai rezervati, invocand
fie contextul politic, fie dezvoltarea neomogena a industriei. Toti specialistii consultati de BizLawyer admit insa faptul ca
2014 a marcat o perioada de “inviorare” atat pentru domeniul imobiliar, cat si pentru constructii.

Ioana Talnaru, Counsel Clifford Chance Badea, spune ca s-a observat o intensificare a activitatii,
ritmul accelerandu-se in a doua jumatate a anului 2014. ”Fie  ca este vorba despre (re)finantari,
vanzari de proiecte sau investitii  de la zero, investitori consacrati sau nume noi pe piata locala au
bifat  tranzactii in 2014, sau au initiat negocieri care continua si in acest  an. Remarcam un sentiment
mai pronuntat de optimism, nu doar la nivel  local, ci si regional. Alaturi de banci, piata imobiliara si
de  constructii a avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei globale  (imobiliarele stand, de altfel, la
originea crizei financiare izbucnite  in 2008). In ultimii ani, piata a inghetat foarte multe proiecte, in 
timp ce resursele de finantare s-au acumulat, generand, in unele cazuri,  rezerve record de lichiditati.
Exista, in acest moment, o presiune in  crestere atat din partea investitorilor, cat si din partea pietei (a
cererii). O statistica arata recent ca piata constructiilor a scazut, de  la inceputul crizei, cu circa 45%.
Este un declin cu un impact  semnificativ in evolutia economica a unei tari, constructiile fiind unul 
dintre cele mai importante motoare de crestere (sau, in cazul de fata,  de scadere). Este de dorit, deci,
sa asistam la o redresare a celor doua  domenii aflate in stransa legatura – constructiile si
imobiliarele”, precizeaza Ioana Talnaru.

 Roxana Fratila, Head of Real Estate and Construction Group al CMS Romania,  arata ca anul trecut
bancile au fost mai putin reticente in a acorda  credite pentru noi dezvoltari in zona de office si retail. “
Si vedem ca  aceasta deschidere se manifesta si in 2015 pentru proiectele bine  gandite. Dincolo de
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toate inconvenientele crizei din sectorul imobiliar,  majoritatea celor interesati de domeniu au fost de
acord ca aceasta a  pus intr-o buna masura ordine in piata, inlaturand din joc multe  business-uri pur
speculative, si a readus Romania in atentia  investitorilor prin atuurile sale traditionale: preturi
semnificativ mai  mici decat in alte tari ale Uniunii Europene si calitate decenta a  fortei de munca.
Asadar, privim cu optimism, dar inca prudent relansarea  business-ului din sectorul imobiliar si
credem ca investitiile de dupa  socul crizei se vor face din ce in ce mai profesionist si cu efect  durabil
si vor conduce la mult asteptata maturizare a pietei”, puncteaza  avocatul.

Normalizare, nu reviriment 

Anda Todor, Managing Partner Dentons, crede ca situatia financiara a acestui sector a intrat intr-o perioada de redresare. ”In
ultimul an, in Romania au venit investitori de tipul ‘blue-chip’ (de exemplu:TPG, Lone Star, Cerberus), asa ca viitorul suna
promitator. Scad randamentele anuale, si, intr-o anumita masura, scad si marjele la creditele imobiliare oferite de banci”,
explica avocatul Dentons.

Dan Borbely, Partener Tuca Zbarcea&Asociatii si unul dintre coordonatorii echipei de drept imobiliar, este de parere ca
termenul corect pentru a caracteriza ceea ce se intampla in acest domeniu economic este normalizare, nu reviriment. “Aceasta
normalizare presupune o crestere a activitatii prin lansarea de proiecte noi si, in general, revenirea la un trend normal dupa o
perioada marcata, intr-adevar, de o letargie accentuata (anii 2009-2013). In sfarsit, ceea ce se intampla acum in piata trebuie
vazut ca un lucru normal, intrucat cerere de produse imobiliare a existat intotdeauna. In fapt, altele au fost motivele care au
inhibat piata Real-Estate, si anume in principal lipsa finantarii bancare. Acum, ca un semn de normalizare, trebuie sa
observam ca bancile au reinceput finantarea proiectelor imobiliare si astfel au reaparut atat investitorii, cat si proiectele”,
afirma partenerul Tuca Zbarcea & Asociatii.

Studiul „Emerging Trends in Real Estate® Europe 2015”, realizat de Urban Land Institute (ULI) si PwC, sesizeaza faptul ca „
interesul investitorilor imobiliari se indreapta spre activele secundare si capitalele statelor aflate in redresare economica”. 
Anda Rojanschi, Partener D&B David si Baias, spune ca observa cu interes o tendinta de crestere a numarului de tranzactii la
nivel global, inclusiv in sectorul imobiliar. Specialistul este de parere ca tara noastra va fi un beneficiar al acestei tendinte.”In
Romania, 2014 a marcat o crestere a apetitului investitorilor pentru sectorul imobiliar, atat pe segmentul de birouri, cat si pe
cel al spatiilor comerciale. Pentru 2015, asteptam o continuare a tendintei de crestere, marcata de investitii generate de
intrarea unor noi jucatori pe piata romaneasca. De asemenea, ne asteptam la o reluare mai sustinuta a constructiilor noi”,
arata avocatul

“Ca orice alt segment al economiei, si zona imobiliara cunoaste cicluri  de crestere si de descrestere. Panta descendenta pe care
aceasta piata a  intrat incepand cu 2008  a fost insa una destul de abrupta, este  adevarat. Dupa 7 ani de la declansarea crizei, putem
spune ca apar  premisele unei stabilizari a pietei de real estate, cu semne de revenire  pe o directie ascendenta. Numarul in crestere
al solicitarilor pe care  Cumpanasu & Dejescu le primeste pentru consultanta in proiecte  imobiliare, inregistrate in special in zona
rezidentiala, este un semnal  ca increderea investitorilor pentru piata din Romania revine. Nu putem  sa vorbim de certitudini, mai
ales daca ne amintim ca si la inceputul  anului trecut a existat o doza de optimism, care nu s-a regasit apoi in  realitatea din piata.
Suntem de parere ca, atata vreme cat nu va exista o  sustinere a dezvoltatorilor din partea bancilor, in ceea ce priveste  finantarea
proiectelor, nu vom asista la cresteri consistente in zona de  Real-Estate.”
Madalin Dejescu, Managing Partner Cumpanasu & Dejescu SCPA

„Se  pare ca piata de Real-Estate a depasit perioada dificila si intra  intr-o perioada mai buna, judecand dupa tranzactiile care au
avut loc  anul trecut, numarul proiectelor dezghetate, dar si dupa faptul ca se  pot vedea multe macarale, deci constructii in derulare.
”
 
Victor Constantinescu, Co-managing Partner & Head of Real Estate Practice in cadrul Biris Goran
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„In  2014 s-a simtit o evolutie pe toate segmentele de Real-Estate, cu  varfuri considerabile in office si retail, inregistrandu-se
cresteri  atat in volumul, cat si in valoarea tranzactiilor. Ne asteptam ca 2015  sa confirme si sa consolideze acest trend. Echipa
noastra este implicata  in diferite proiecte care urmeaza sa fie finalizate in 2015.”

 Roxana Negutu, Partner Voicu & Filipescu

„In  concordanta cu optimismul statisticilor efectuate la finalul anului  2014, putem afirma ca exista mari sanse ca piata de
Real-Estate sa se  indrepte catre o redresare majora in 2015, date fiind si cresterile  inregistrate pana in acest moment. TSAA este
implicata in noi tranzactii  in acest domeniu, ceea ce denota interesul sporit al clientilor cu  privire la achizitia de terenuri,
dezvoltarea de ansambluri rezidentiale  sau de centre comerciale. Acest interes crescut este un puternic  indiciu spre o revenire si o
potentiala dezvoltare a pietei imobiliare  din Romania in urmatoarea perioada.”
 Silviu Stratulat, Managing Partner si coordonatorul departamentului de Real Estate din cadrul firmei TSAA.

Prudenta este mama succesului

Buni cunoscatori ai pietei, avocatii recomanda o abordare prudenta a tuturor oportunitatilor de business. Ei aduc in discutie
greselile pe care mediul economic le-a facut inainte de 2008.

”Piata imobiliara de dinainte de 2008 s-a comportat ca un adolescent (entuziasm total, riscuri mari asumate, incredere oarba
in viitor), azi a dobandit maturitatea unui adult tanar, riscurile sunt mai usor recognoscibile, insa lipsa de experienta inca se
simte”, atrage atentia Florian Nitu, Managing Partner Popovici Nitu&Asociatii. Avocatul mai spune ca 2014 a confirmat
revirimentul unor segmente ale pietei imobiliare, in principal in zona proiectelor de dezvoltare si achizitie imobile de birouri si
comerciale. “Sectorul rezidential cunoaste o evolutie tipica niselor si nu sunt semne de schimbare in viitorul apropiat. Asa
fiind, sunt cateva mari si noi proiecte de birouri in dezvoltare - Global Worth, Immofinanz, Skanska - si care vor ajunge la
livrare anul acesta; tot astfel, in retail, sunt cateva scheme mari in stadiu avansat ( NEPI/ Mega Mall) sau incipiente
(VicCity). In domeniul industrial, warehousing, logistica sunt deopotriva perspective de crestere organica si proiecte noi vor fi
lansate curand. Pe de alta parte nu trebuie uitat ca noile proiecte mentionate sunt contemporane cu esecuri rasunatoare, atat
in retail, cat si in rezidential o serie de falimente au fost consemnate, iar altele se vor produce curand”, mentioneaza Florian
Nitu.

Mai mult, Anca Albulescu, partener bpv Grigorescu Stefanica si Coordonator al practicii de Real Estate si Constructii,
considera ca nu putem vorbi de un real reviriment al domeniului, ci doar de continuarea unei tendinte de crestere moderata,
observata in ultimii doi ani. ”Daca ne referim strict la componenta de rezidential, nu putem sa precizam care sunt tendintele
actuale, deoarece practica noastra de Real-Estate nu s-a bazat niciodata in mod semnificativ pe acest domeniu. In mod
constant, am oferit consultanta pentru proiecte de dezvoltare de centre comerciale, de birouri, spatii industriale, de retail sau
logistice, dar si pentru cele de valorificare a energiei regenerabile, domenii care au ocupat o buna parte a practicii noastre de
Real-Estate. In aceste sectoare, putem doar sa constatam disparitia proiectelor de construire de noi parcuri de valorificare a
energiei regenerabile si inceputul consolidarii acestora in portofolii din ce in ce mai mari. Totodata, zorii unei dezmortiri a
sectorului de constructii, in general, sau cel putin increderea ca aceasta dezmortire se va produce in curand, o putem remarca
dintr-o usoara crestere a proiectelor si a consultantei date clientilor care detin sau dezvolta centre comerciale pentru
comercializarea materialelor de construit, precum si a consultantei oferite producatorilor de materiale de constructii. In
aceeasi ordine de idei, adica de deducere a trendului din activitatea dezvoltatorilor sau proprietarilor de centre comerciale de
vanzare a materialelor de construit, am remarcat in cursul anului 2014 cateva ‘miscari de trupe’ constand in extinderea unor
retaileri, chiar daca in unele cazuri aceasta s-a bazat pe retragerea de pe piata a altora”, declara Anca Albulescu.

Simona Chirica, Partener Schonherr, spera insa ca domeniul va starni, in 2015, interesul unor investitori noi, astfel incat sa
putem asista la o extindere vizibila a afacerilor din zona de Real-Estate. “Avand in vedere ca spre finalul anului 2014 au fost
tranzactionate terenuri - atat pentru dezvoltari in sectorul de residential, cat si pentru office building -, ne asteptam ca anul
acesta sa fie demarate cateva din aceste proiecte. Cu toate acestea, sectorul ar putea fi marcat de cresteri relevante daca in
anul 2015 vor manifesta interes si alti investitori decat cei doi /trei mari jucatori care au fost activi in perioada precedenta in
aceste sectoare. De asemenea, in anul 2015 anticipam mai multe tranzactii in domeniul achizitiilor de terenuri si ferme
agricole si, avand in vedere ca acest an nu va fi unul electoral, speram sa fie demarate proiecte de infrastructura. Asteptam de
asemenea cu interes revenirea investitiilor publice, franate puternic in ultimii ani”, sustine specialistul.

 Instabilitatea politica poate da peste cap orice calcul initial
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In plus, contextul politic european ar putea taia din elanul investitorilor, iar studiile care acum indica o intensificare a activitatii
din domeniul Real-Estate s-ar putea transforma in simple cifre pe hartie, fara o sustinere in realitate.

Din acest motiv Iulia Vass, Managing Partner fondator al casei de avocatura VASS Lawyers, considera ca situatia in
Real-Estate este in continuare incerta. ”Pe de o parte, se preconizeaza o crestere a investitiilor in acest domeniu, pe de alta
parte, conflictul care prinde forma la granita de est a Romaniei ar putea avea un impact negativ asupra intregii economii,
deci implicit si asupra acestui sector. Mai mult, situatia Greciei aduce un plus de instabilitate pentru zona Euro, cu influenta
directa asupra Romaniei. Cred ca este mult prea devreme pentru a ne pronunta cu privire la directia spre care se indreapta
imobiliarele”, sustine avocatul.

Cu toate acestea, in piata din Romania, randamentul investitional este in momentul de fata la un nivel mult mai interesant
pentru investitori fata de oportunitatile din Europa Centrala si de Vest. v

”De asemenea, Romania inca nu a beneficiat de apetenta investitorilor institutionali clasici de genul fondurilor de pensii, asa
ca ne asteptam ca, in cautarea unor randamente superioare, aceste fonduri sa se orienteze si catre tara     noastra. In plus,
multe fonduri oportunistice continua sa stranga capital pentru a investi in Europa de Est si, din cauza climatului de
incertitudine din Ucraina, nu este exclus ca o parte din ele sa fie directionate catre piata de Real-Estate din Romania”,
mentioneaza Ioana Niculeasa, Partener NNDKP.

La randul sau, Sorin Mitel, Managing Partnet Mitel& Asociatii, admite faptul ca perioada cea mai grea pare ca a trecut. „Dar
asta nu inseamna ca de acum inainte va fi usor. Se observa o revenire fragila, care ramane sa fie confirmata si consolidata in
2015. Cumparatorii de rezidential, in special apartamente, au revenit in piata, vedem noi proiecte de constructii industriale,
retail si birouri”, puncteaza profesionistul.

 Interesul investitorilor este in crestere 

Interesul ascendent al investitorilor este o realitate. Totusi, avocatii atrag atentia ca ritmul efervescent al anilor premergatori
perioadei de criza nu mai este atat de actual in ceea ce priveste tranzactiile din domeniul imobiliar.

”Piata imobiliara a inceput sa reinregistreze cresteri. Consideram ca anul 2014 a fost mai dinamic decat anii precedenti si
respectiv ca s-au creat premisele necesare ca si anul 2015 sa se inscrie in aceeasi directie de crestere a pietei imobiliare. Se
poate observa o crestere a valorii tranzactiilor imobiliare in special in ceea ce priveste segmentul achizitiilor de proiecte de
retail si cladiri de birouri. Putem puncta si faptul ca o consecinta fireasca a perioadei de criza este intensificarea tranzactiilor
cu active care fac parte din patrimoniul societatilor aflate in procedura insolventei, avand in vedere preturile mai reduse ale
unor astfel de active. De asemenea, e posibila o intensificare a tranzactiilor in ceea ce priveste portofoliile imobiliare bancare
executate”, afirma Larisa Popoviciu, Senior Associate Zamfirescu Racoti & Partners.

Si cifrele din statistici vin sa sustina aceasta dezvoltare, indicand un trend ascendant al pietei. ” De exemplu, cererea pentru
spatii inchiriate a inregistrat anul trecut cea mai mare cota din ultimii 7- 8 ani, iar volumul investitiilor a fost unul record, circa
1,2 miliarde euro si respectiv o cifra dubla fata investitiile din cel mai bun an de dupa criza – 2010, cand investitiile au insumat
circa 550 milioane euro. O mare parte din proiectele puse in ‘conservare’ in perioada de criza au fost reluate, iar in ceea ce ne
priveste practica a castigat din nou volum in total veniturilor”, subliniaza Ciprian Glodeanu, Partner Wolf Theiss si
coordonatorul departamentului de Real Estate.

De altfel, Mona Musat, Managing Partner Musat & Asociati, arata ca dupa o perioada in care toate analizele de piata s-au
concentrat in jurul contextului dificil generat de criza economica internationala, in 2014, volumul investitiilor in domeniul
imobiliar a revenit pe crestere, iar tendinta se va mentine si in 2015. “Perspectivele pietei imobiliare s-au imbunatatit, iar
atitudinea ezitanta a jucatorilor pietei s-a diminuat, dovada fiind inceperea lucrarilor de constructie la proiectele oprite in
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anii crizei, initierea unor noi proiecte de dezvoltare imobiliara, ritmul de absorbtie a noilor proiecte finalizate si consolidarea
portofoliilor de proprietati a unor dezvoltatori si investitori straini. Sunt sanse mari ca noi investitori sa intre pe piata, care ar
putea fi interesati sa cumpere atat proprietati de top, cat si proprietati secundare. Pe de alta parte, investitorii inactivi in
ultimii ani ar putea relua tranzactiile in urmatoarea perioada. Consolidarea pietei, alaturi de imbunatatirea contextului
economic, vor oferi motive pentru a considera piata locala ca destinatie pentru potentiale investitii”, precizeaza coordonatorul
firmei Musat & Asociatii.

 Dezvoltarea este neomogena

Totusi, analizand harta investitiilor realizate in ultimii doi ani, se poate constata faptul ca multe dintre ele au vizat doar
anumite regiuni, segmentul de Real-Estate neavand o dezvoltare omogena la nivelul intregii tari. Chiar si in Capitala se poate
vedea un dezechilibru, doar anumite cartiere „ la moda” reusind sa starneasca interesul jucatorilor din aceasta industrie.

Din acest motiv, opinia avocatului Marius Patrascanu, Partener Maravela& Asociatii, este una dura, dar ancorata in realitate.
Specialistul declara ca nu crede ca se poate vorbi de un reviriment in piata de Real-Estate pentru anul 2015. ”Aceasta (n.r.
piata) se afla inca intr-un proces de reconfigurare, de reasezare si de adaptare la noile conditii economice. Pentru a avea o
imagine clara, atunci cand vorbim de revirimentul pietei de Real-Estate ar trebui sa avem in vedere o crestere omogena,
consistenta si sustinuta pe segmentele de office, rezidential, si retail. Daca este sa discutam despre segmentul office, putem
anticipa o usoara crestere, insa nu un reviriment. Aceasta crestere este datorata polarizarii noului city in zona de Nord a
Bucurestiului – Pipera, Baneasa, unde s-a concentrat un numar mare de cladiri de birouri. Cu toate acestea, se poate observa
ca aceasta crestere este una izolata, neomogena (in cea mai mare parte, doar in Bucuresti si in zona amintita), fiind sustinuta
doar de cativa jucatori in acest domeniu. Aceeasi concluzie o putem trage si cu privire la segmentul rezidential. Avem o
crestere timida, in spatele acesteia fiind programul Prima Casa, precum si o serie de investitori izolati in categoria
constructiilor de locuinte medium to high. Se construieste cu preponderenta in Bucuresti si mai putin in restul tarii. Aceasta
crestere este fragila si depinde de plafonul aprobat de guvern. Pe de alta parte, o dinamica mai consistenta exista in retail. Au
existat cateva miscari in acest segment, cum ar fi extinderea centrelor de bricolaj Dedeman si Leroy Merlin, precum si
extinderea constanta a celor de la Mega Image. In acest sens, mentionam si preluarea celor de la Profi a unor magazine
locale, precum si achizitia Grupului britanic de bricolaj Kingfisher a celor 15 magazine Bricostore din Romania. De
asemenea, au fost demarate procedurile pentru inceperea lucrarilor la noul mall ParkLake, ce urmeaza a fi amplasat pe fosta
baza sportiva din Titan. Cu toate acestea, chiar daca acest segment a inregistrat o crestere mai vizibila, aceasta crestere este
generata la nivelul Bucurestiului de cativa jucatori deja prezenti pe piata”, afirma Patrascanu.

Continuarea maine, cand veti putea citi despre comportamentul investitorilor in imobiliare, segmentele cel mai active,
modul in care se deruleaza tranzactiile si directiile spre care se uita acum investitorii.
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