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INTRODUCERE Sumarul rezultatelor

Cumulat (dezvoltările
existente și cele viitoare)
proiectul comercial,
birouri și rezidențial al
Băneasa este estimat să
se întindă pe o suprafață

de 125ha

În următorii 10 ani, impactul
direct cumulat este estimat la

circa 1.718 milioane €,
din care contribuția
dezvoltărilor viitoare este

de aproximativ 78%, o
pondere considerabilă
provenită din previziunile
privind vânzările
rezidențiale

Impactul indirect estimat
pentru perioada 2017–2026

este de circa 1.735
milioane €, din care
contribuția dezvoltărilor

viitoare este de 36%,
întrucât noua dezvoltare
comercială este de așteptat
să fie operațională în
totalitate abia din anul 2025

Întrucât este o afacere matură, se
preconizează că dezvoltarea existentă va
genera un impact economic considerabil,

în valoare de aproape 3 miliarde € în
perioada 2017 – 2026, fiind distribuit pe
cele trei dimensiuni ale impactului
economic astfel:

În următoarea decadă,
datorită activităților
comerciale cumulate ale
dezvoltările existente și

viitoare, peste 155.000
salarii sunt estimate a fi
plătite la nivel de
economie

Conform planurilor de dezvoltare viitoare este de așteptat ca

1,4 milioane de metri pătrați de suprafețe închiriabile /

utilizabile să fie finalizate în următorii 7 ani. Alături de
dezvoltările existente, finalizarea noilor dezvoltări poate
crește potențialul generat de liniile de business după cum
urmează:
 Comercial: x2,8 ori

 Birouri: x8,7 ori

 Rezidențial: x15,6 ori
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Impact economic al dezvoltărilor existente
(2017 – 2026, milioane €)

Valoarea economică generată de
dezvoltările viitoare este estimată să aibă o
creștere graduală – urmând planul de
dezvoltare a proiectului – care va atinge
potențialul maxim operațional în anul 2025.
În întreaga perioadă 2017 – 2026, impactul

este estimat la circa 3 miliarde €:
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Impactul economic al dezvoltărilor viitoare, 
2017 – 2026 milioane €)

Surse: Ipotezele planului de dezvoltare nouă ale Clientului, previziuni de dezvoltare existentă ale Clientului și analiza KPMG
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Rezumat al studiului

Începând cu anul 2017 (până în 2026), este estimat ca activitățile comerciale ale dezvoltărilor existente și viitoare ale
Băneasa să genereze valoare economică pentru economia românească din trei perspective: direct (ale sale), indirect
(lanțul valoric al clienților) si indus (interdependența cu alte domenii), după cum urmează:
 Impact direct de 1.718 milioane € – 374,7 milioane € de euro generați de dezvoltările existente și 1.343,7

milioane € de dezvoltările viitoare
 Impact indirect de 1.735 milioane € generat de lanțul valoric al clienților din zona comercială – 1.109,2

milioane € provenind de la dezvoltările existente și 626 milioane € de la dezvoltările viitoare și
 Impact indus de 2.374 milioane € generat de legăturile intersectoriale din economia românească – 1.427,2

milioane € provenind de la dezvoltările existente și 947 milioane € de la dezvoltărilor viitoare.
Se estimează că dezvoltările actuale și cele viitoare ale proiectului Băneasa vor susține un număr semnificativ de
locuri de muncă și salariile aferente în perioada analizată, din cele trei canale după cum urmează:
 4.059 salarii directe plătite în intervalul analizat cu 555 locuri de muncă în 2026;
 61.106 salarii indirecte plătite în intervalul 2017 – 2026 și 8.482 locuri de muncă în 2026 în cadrul lanțului valoric

al clienților din activitatea comercială;
 155.603 salarii induse plătite în intervalul analizat cu 21.551 locuri de muncă în 2026;
 46.014 salarii nete lunare susținute ca urmare a cheltuielilor de consum cu salariile angajaților direcți precum și

ale angajaților chiriașilor din zona comercială a dezvoltărilor.
Pentru fiecare loc de muncă direct creat prin activitățile comerciale desfășurate în cadrul dezvoltărilor existente și a
celor viitoare ale proiectului Băneasa în 2026, alte 16 sunt create în cadrul lanțului valoric al clienților (indirect). În
plus, pentru fiecare loc de muncă direct și indirect, alte 2 locuri de muncă sunt susținute în economia românească în
anul 2026. Prin susținerea acestui nivel de ocupare al forței de muncă, activitățile comerciale desfășurate în cadrul
dezvoltărilor existente și a celor viitoare ale proiectului Băneasa au susținut 1.318 milioane € ca salarii nete induse
pe întreaga perioadă și au generat, de asemenea, 1.056 milioane € impozite induse către autoritățile publice.
Investițiile estimate de către Client pentru planurile de dezvoltare viitoare sunt de aproximativ 323 milioane €
pentru spațiile comerciale, 1.086 milioane € pentru zona rezidențială, 302 milioane € pentru clădirile de birouri și
16 milioane € pentru zonele administrative.

Luând în considerare experiența trecută, impactul extins al proiectului dezvoltat de Băneasa poate include și
contribuția la dezvoltarea comunităților înconjurătoare, a zonei metropolitane și infrastructurii acesteia (ex. conexiuni
de transport și accesibilitate crescută), oportunități pentru afaceri conexe (ex. comerțul cu amănuntul, producția de
alimente și băuturi, textile, servicii diverse, produse și utilități legate de operațiunile centrelor comerciale), locuri de
munca create sau menținute pe durata perioadei de construcției (care nu au fost cuantificate direct).

Valoarea economică totală
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Valoarea economică viitoare
2017 – 2026 milioane € 

Surse: Ipoteze din planurile de dezvoltare viitoare ale Băneasa, previziunile Clientului privind evoluția dezvoltărilor existente și analiza KPMG


