
Activitatea de dezvoltare imobi-
liarã s-ar putea dubla în acest an
comparativ cu 2018, dacã toate
proiectele programate pentru 2019
vor fi finalizate, apreciazã specia-
liºtii din cadrul JLL. Aceºtia aprecia-
zã cã lipsa proiectelor noi de retail
va fi compensatã în a doua parte a
anului.

Pe piaþa de retail, activitatea de
dezvoltare a încetinit anul trecut,
trend care a continuat ºi în prima
jumãtate a anului în curs, când au
fost livraþi doar 10.000 metri pã-
traþi (extinderea Shopping City Si-
biu).

Aproape toate livrãrile majore
pentru 2019 se vor concen-
tra în a doua jumãtate
a lui 2019, cu aproa-
pe 166.000 mp
aºteptaþi pentru
finalizare, com-
pensând lipsa de
noi proiecte în
prima jumãtate a
anului, conform
datelor JLL, care ara-
tã: "Stocul depãºeºte 3,2
milioane de metri pãtraþi, din
care 1,12 milioane de metri pãtraþi
sunt localizaþi în Bucureºti".

2019 va fi caracterizat printr-un
numãr considerabil de extinderi ºi,
într-o mãsurã mai micã, de noi pro-
iecte, susþin sursele citate. Acestea
aratã cã cel mai mare proiect care
ar urma sã fie livrat pânã la sfârºitul
acestui an este centrul comercial
Festival din Sibiu, de 42.200 mp
dezvoltat de NEPI Rockcastle, cel
mai mare dezvoltator ºi proprietar
de centre comerciale în þara
noastrã.

Chiriile prime

au rãmas stabile

Stocul total de retail modern, care
include atât parcuri de retail, cât ºi
centre comerciale, a ajuns la apro-
ximativ 3,7 milioane mp, în semes-
trul întâi al anului acesta, pânã la
sfârºitul anului urmând sã fie livraþi
aproximativ 130.600 mp, aratã
"România MarketView H1", cel mai
recent raport al companiei CBRE.

Sursa citatã menþioneazã cã cea
mai mare parte a stocului de retail
este rãspânditã la nivel naþional, în
timp ce Bucureºtiul are o pondere

de 31%. Centrele comercia-
le, cel mai des întâlnit

format de retail din
România, se aflã în

top, cu 61% din
suprafaþa totalã
analizatã.

În prima jumã-
tate a anului în

curs, aproximativ
67.000 mp de retail

au fost adãugaþi la sto-
cul modern de retail datoritã

celui mai ambiþios proiect livrat în
trimestrul al doilea, extinderea pro-
iectului Iulius Town dezvoltat de Iu-
lius Group în Timiºoara (47.000
mp). Câteva extensii ale centrelor
comerciale performante, aflate
deja în plinã funcþionare, precum ºi
un nou parc de retail de mici di-
mensiuni, livrat la Drobeta Turnu
Severin, sunt în topul noilor livrãri
de pe piaþã.

"Dezvoltatorii se concentreazã în
continuare asupra oraºelor secun-
dare ºi terþiare, o tendinþã eviden-

þiatã încã de anul trecut, pe care am
observat-o ºi în primul semestru
din 2019, când extinderea Veranda
Mall (circa 6.000 mp) a reprezentat
singurul proiect livrat în Capitalã.
Concurenþa puternicã dintre cen-
trele comerciale existente în Bucu-
reºti încurajeazã dezvoltatorii de
retail sã îºi extindã investiþiile în
oraºele regionale, prin dezvoltarea
de proiecte de mici dimensiuni,
însã cu potenþial de extindere. Cu
toate acestea, mai existã loc pentru
noi proiecte de retail în Bucureºti",
a explicat Carmen Ravon, Head of
Advisory and Transaction Retail,
CBRE România.

În primele ºase luni din 2019, pia-
þa de retail din România a primit un
impuls pozitiv, prin decizia a ºapte
branduri de a intra pe piaþa localã,
primul pas în strategia acestora de
extindere fiind fãcut în Bucureºti.
Branduri de lux, cum ar fi Victoria's
Secret, Babylon Style ºi Atelier Co-
logne ºi-au asigurat spaþiile în Bã-
neasa Shopping City, situat în nor-
dul Capitalei, o zonã unde venituri-
le per locuitor sunt peste medie.
Branduri internaþionale din Marea
Britanie (Topshop & Topman), Italia
(Camicissima), China (Xiaomi Mi
Store) ºi-au început activitatea în
centrele comerciale Bucuresti Mall,
Plaza România, Mega Mall, în timp
ce retailerul olandez Freestyle
Motion va deschide un magazin cu
echipamente sportive în parcul de
retail West Park Militari.

Carmen Ravon a declarat: "Ten-
dinþa pozitivã a consumului privat
este clar vizibilã în vânzãrile de re-
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La nivel naþional,
în prima jumãtate din

2019, dezvoltatorii de retail
au investit aproximativ

45 milioane euro în
cumpãrarea unei

suprafeþe totale de
460.000 mp.
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tail. Încrederea clienþilor este de
asemenea în creºtere, ceea ce face
ca retailerii sã caute noi locaþii în
care sã fie prezenþi, respectiv dez-
voltatorii sã creeze extensii ºi sã
regândeascã proiectele existente.
În era vitezei, comerþul electronic ºi
digitalizarea schimbã modul tradi-
þional de funcþionare a comerþului
cu amãnuntul ºi a retailerilor, însã
pentru moment aceºtia sunt încã
focusaþi sã ofere o experienþã de
shopping plãcutã, combinând at-
mosfera prietenoasã cu activitãþile
recreative ºi amuzante".

Chiriile prime (locaþie principalã,
suprafaþã închiriatã de 100 mp) au
rãmas stabile, la nivelul de 80
euro/mp/lunã în centrele comer-
ciale, respectiv 55 euro/mp/lunã în
locaþii stradale ºi 8 -15 euro/mp/
lunã în parcurile de retail. Pentru
centrele comerciale stabilizate,
CBRE estimeazã o creºtere uºoarã a
chirilor în funcþie de dorinþa de ex-

tindere a retailerilor. Densitatea de
retail a Bucureºtiului (mp/1.000 de
locuitori) a atins, la jumãtatea anu-
lui 2019, nivelul de 548, în timp ce
la nivel naþional a ajuns la 190. Ma-
ri le oraºe regionale, precum
Cluj-Napoca, Iaºi, Timiºoara ºi Con-
stanþa înregistreazã urmãtoarele
valori: 488, 420, 603 ºi 582, în timp
ce Oradea este oraºul regional cu
cea mai mare densitate de retail,
respectiv 657 mp/mia de locuitori.

Livrãrile moderne de
retail urmeazã sã îºi
dubleze valoarea

În a doua jumãtate a anului 2019,
livrãrile moderne de retail urmeazã
sã îºi dubleze valoarea comparativ
cu prima jumãtate a anului, aproxi-
mativ 130.600 mp fiind aºteptaþi pe
piaþã. Cea mai mare parte a spaþii-
lor (97%) va fi localizatã la nivel na-
þional, urmând tendinþa investitori-
lor de a se concentra pe oraºele re-

gionale, subliniazã specialiºtii CBRE.
Aceºtia adaugã faptul cã 37% din
proiectele prevãzute sunt repre-
zentate de centre comerciale, iar
restul sunt parcuri de retail, atât de
dimensiuni mici, cât ºi mari.

Cu 73% din suprafaþa totalã pre-
vãzutã pentru 2019, dezvoltatorii
internaþionali NEPI ºi Prime Kapi-
tal/MAS Real Estate, orientaþi pe
segmentul de retail, dominã piaþa
marilor investiþii. Festival Centrum,
cu cei 42.200 mp, dezvoltat de
NEPI în Sibiu este preconizat sã fie
livrat în al patrulea trimestru din
2019, în timp ce Prime Kapi-
tal/MAS Real Estate pregãteºte, de
asemenea, deschiderea a douã
parcuri de retail, unul în Baloteºti,
în apropierea Capitalei, ºi altul în
Zalãu.

De asemenea, pânã la sfârºitul
anului, extensia Electroputere Parc
din Craiova este estimatã sã îºi des-
chidã porþile pentru locuitorii din
sudul þãrii.

Având în vedere cã stocul mo-

dern de retail urmeazã sã ajungã la
circa 3,8 milioane mp la sfârºitul
anului 2019, experþii CBRE estimea-
zã cã nivelul chiriilor prime se va
menþine stabil, similar cu primul se-
mestru. Þinând cont de proiectele
de retail aflate în construcþie ºi pla-
nificate, în anul 2020 sunt aºteptaþi
spre livrare aproximativ 214.000
mp de spaþii moderne de retail.
Douã centre comerciale de mari di-
mensiuni sunt planificate pentru
Braºov ºi Târgoviºte, ambele aflate
în construcþie ºi urmând sã fie inau-
gurate în prima parte a anului
2020. Extinderea parcului de retail
Colosseum, în prezent în construc-
þie, este preconizatã sã fie livratã în
prima parte a anului 2020.

În opinia doamnei Carmen Ravon,
centrele comerciale îºi vor menþine
poziþia de lider ca fiind cel mai dez-
voltat format de retail, precum ºi pe
lista de extindere a retailerilor con-
sacraþi cât ºi a celor nou intraþi pe
piaþa, deoarece oferã un pachet
complet: cumpãrãturi ºi distracþie
în acelaºi loc".

La nivel naþional, în prima jumãta-
te din 2019, dezvoltatorii de retail
au investit aproximativ 45 milioane
euro în cumpãrarea unei suprafeþe
totale de 460.000 mp, cea mai re-
prezentativã tranzacþie fiind achizi-
þia de cãtre Auchan a unui teren de
220.000 mp în oraºul Reºiþa, din
judeþul Caraº Severin.

ªi consultanþii din cadrul Cushman
& Wakefield Echinox anunþã cã li-
vrãrile de spaþii comerciale vor ac-
celera, în a doua jumãtate a anului,
când aproximativ 150.000 metri
pãtraþi vor fi livraþi în mai multe
oraºe din þarã, în Bucureºti noile
livrãri însumând 35.000 metri pãtraþi.
Potrivit raportului Romania Retail
MarketBeat pe semestrul întâi, rea-
lizat de compania de consultanþã
imobiliarã Cushman & Wakefield
Echinox, în primul semestru din
2019 au fost finalizate douã exten-
sii ale unor centre comerciale exis-
tente, ºi anume Sibiu Shopping
City ºi Tom Shopping Center din
Constanþa. De asemenea, am asis-
tat la deschiderea celui de-al doilea
magazin IKEA din România în Bucu-
reºti, magazin ce ocupã o suprafaþã
de circa 37.000 metri pãtraþi, cel
mai mare din Europa de Sud-Est.

În ceea ce priveºte suprafaþa ma-
llurilor, parcurilor de retail ºi galerii-
lor comerciale din Bucureºti, aces-
tea mãsoarã 1,19 milioane de metri

16 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2019

Piaþa imobiliarã
urmare din pagina 14

üPrincipalele proiecte de retail livrate în primul trimestru 2019

Oraº Proiect Suprafaþã (mp) Format Dezvoltator

Timiºoara Iulius Town 47.000 Shopping Center Iulius Group

Sibiu Shopping City Sibiu 10.600 Shopping Center NEPI

Bucureºti Veranda Mall 6.000 Shopping Center Prodplast Imobiliare

Drobeta Turnu Severin Drobeta Commercial Center 3.600 Retail Park Mitiska REIM

Sursa: CBRE Research, H1 2019

üProiecte care urmeazã a fi livrate pânã la finalul anului 2019

Oraº Proiect Suprafaþã (mp) Format Dezvoltator

Sibiu Festival Centrum 42.200 Shopping Centre NEPI

Baloteºti DN1 Baloteºti 28.000 Retail Park Prime Kapital/ MAS Real Estate

Craiova Electroputere Parc (extindere) 22.100 Retail Park Catinvest

Zalãu Zalãu Value Center 19.000 Retail Park Prime Kapital/ MAS Real Estate

Brãila Mitiska Brãila 7.500 Retail Park Mitiska REIM

Buzãu Aurora Shopping Mall (extindere) 6.000 Shopping Centre NEPI

Bucureºti Rotar Park Residence 3.800 Retail Park Dezvoltator privat

Bacãu Mitiska Brãila 2.000 Retail Park Mitiska REIM

Sursa: CBRE Research, H1 2019



pãtraþi, având o densitate 651
mp/1.000 locuitori, de 3,5 ori mai
mare faþã de media naþionalã.

Pentru anul viitor, este programa-
tã extinderea centrului comercial
Colosseum, din zona de nord-vest
a Capitalei, proiect care îºi va creºte
atractivitatea prin acomodarea
unor noi chiriaºi din sectoarele fa-
shion (New Yorker, Colin's, CCC), le-
isure (World Class), F&B (Gregory's,
Cafe Ritazza) ºi entertainment
(Happy Cinema).

Bogdan Marcu, Partner, Retail
Agency, Cushman & Wakefield
Echinox, subliniazã: "În afara câtor-
va zone care permit în continuare
construirea de proiecte dominan-
te de centre comerciale, cele mai
multe dezvoltãri viitoare din Bucu-
reºti ºi din oraºele principale din
România vor fi proiecte mixte cu o
componentã variatã de retail la
parterul clãdirilor de birouri ºi/sau
rezidenþial. O sã vedem o atenþie
sporitã din partea dezvoltatorilor
pentru a implementa ansambluri
mai niºate, pentru a crea destinaþii
aparte, în contextul segmentãrii
pe diverse categorii ºi profile de
consumatori."

Town Timiºoara -
proiect mixt cu peste
100.000 mp de spaþii
comerciale

Vlad Sãftoiu, Research Analyst
Cushman & Wakefield Echinox,
anunþã cã vom asista la inaugura-
rea Iulius Town Timiºoara, proiect
mixt ce va consta în peste 100.000
mp de spaþii comerciale (din care
70.000 deja existenþi, restul repre-
zentând o extensie a Iulius Mall). În
Capitalã, pe lângã extinderea Ve-
randa Mall, va fi finalizat DN1 Retail
Park din Corbeanca (28.500 mp). "La
nivel naþional, preconizãm, pentru
al doilea semestru, noi livrãri de
spaþii de retail modern de aproxi-
mativ 150.000 mp", ne-a transmis
domnul Sãftoiu.

Dezechilibru în
raportul cerere/ofertã,
pe segmentul retail

În ceea ce priveºte raportul cere-
re/ofertã, pe retail existã un deze-
chilibru între cele douã, având în

vedere cã, deºi sunt retaileri care
ºi-au anunþat intrarea în piaþã, iar
multi dintre cei deja prezenþi în pia-
þã ºi-au exprimat intenþia sã se ex-
tindã. În în prima jumãtate a anului
în curs, nu a fost livrat niciun pro-
iect nou pe segmentul de centre
comerciale ºi parcuri de retail, doar
o extindere de circa 10.000 mp în
Shopping City Sibiu. Dar, în semes-
trul secund al anului, sunt aºtepta-
te livrãri de circa 166.000 mp.

Pe segmentul hotelurilor, valoa-
rea medie a tranzacþiilor a fost, în
perioada analizatã, de 3,7 milioane
de euro.

Principalele tendinþe care meritã
notate în segmentul de retail sunt,
conform Colliers: concentrarea pe
parcuri de retail, proiecte în oraºe
care nu s-ar fi aflat în atenþia dezvol-
tatorilor acum mai mulþi ani, mici
strip mall-uri în apropierea zonelor
rezidenþiale ºi renovarea unor centre
comerciale mai vechi pentru a putea
þine pasul cu concurenþa ºi pentru a
aduce în continuare clienþi care sã in-
vesteascã sume de bani. Vânzãrile de
bunuri non-alimentare au crescut cu
aproape 10% dupã primele ºase luni,
un rezultat mai bun decât pentru

întreg anul 2018. Încrederea consu-
matorilor a rãmas puternicã pânã
acum, iar acest aspect, împreunã cu
o dinamicã favorabilã a câºtigurilor
salariale, creeazã condiþiile pentru un
nou an bun din punctul de vedere al
vânzãrilor de retail.

Silviu Pop, din cadrul Colliers, su-
bliniazã: "Dacã privim defalcarea
veniturilor gospodãriilor pe decile
(decila 1 înseamnã acele 10% din
gospodãrii cu cele mai mici venituri,
decila 2, urmãtoarele 10%, ºi aºa
mai departe), observãm cã princi-
palii beneficiari ai acestui ciclu eco-
nomic par a fi tot românii din zona
superioarã a veniturilor. Astfel, cele
mai de sus 40% din gospodãrii au
marcat un salt de peste 70% al ve-
niturilor în ultimii 4 ani, în timp ce,
la polul opus, pentru cele 30% de la
coada clasamentului, veniturile
anuale medii au crescut cu doar
24%, între 2015 ºi 2018. Aceastã si-
tuaþie explicã de ce brandurile din
zona de preþuri scãzutã sau medie
au avut atât succes în ultima vre-
me, în timp ce ºi discounterii au re-
zultate solide".
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