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Primajumãtateaanului-
ceamaidificilãpentru
jucãtoriidinretail

P
rima jumãtate a "anu-
lui pandemic" a fost
cea mai dificilã pen-
tru jucãtorii din re-
tail, având în vedere
blocajul din perioada

stãrii de urgenþã, însã revenirea
din ultimele luni a fost peste
aºteptãrile iniþiale ale celor mai
mulþi jucãtori din piaþã, potrivit
raportului de piaþã al Colliers
International pentru primul se-
mestru din 2020. În zona spaþiilor

industriale ºi logistice, activitatea
s-a desfãºurat în parametri nor-
mali în timpul pandemiei, cu anu-
miþi jucãtori înregistrând chiar
vârfuri în activitate, dar o serie de
dezvoltãri speculative ºi competi-
tivitatea pieþei în contextul actual
înclinã balanþa în favoarea chi-
riaºilor, subliniazã sursa citatã.

Conform Raportului, în prima ju-
mãtate a anului a fost inaugurat
un singur parc de retail, în Miercu-
rea Ciuc, cu puþin sub 12.000 de

metri pãtraþi. În timp ce mai multe
proiecte de retail au fost întârzia-
te pe fondul stãrii de urgenþã, al-
tele au continuat sã avanseze,
cum este Shopping City Târgu
Mureº al NEPI (aproape 40.000
mp), finalizat în iulie, iar AFI
Braºov (45.000 mp) ºi Dâmboviþa
Mall al Prime Kapital (33.000 mp)
vor fi încheiate doar cu mici
întârzieri, în toamnã. În ansamblu,
suprafaþa de 200.000 de metri pã-
traþi în dezvoltare anul acesta nu
este departe de estimãrile ante-
rioare Covid-19 avansate de con-
sultanþii Colliers International
(aproximativ 246.000 mp), iar ex-
perþii se aºteaptã la o recuperare
rapidã pe parcursul urmãtoarelor
12 luni, România având potenþia-
lul de a depãºi 4 milioane de metri

pãtraþi de spaþii comerciale noi la
sfârºitul acestui an sau începutul
anului urmãtor.

"Pânã în martie, retailul din
România a performat foarte bine,
cu lansãri constante de noi bran-
duri, unele chiar în primele douã
luni ale anului, printre care Arma-
ni Beauty, Breitling sau Moven-
pick. În contextul claritãþii limitate
pe termen scurt ºi mediu, intere-
sul s-a mai redus, dar continuãm
sã vedem o cerere solidã din par-
tea retailerilor alimentari, inclusiv
magazine de tip discount, DIY/
home deco, precum ºi din partea
brandurilor de îmbrãcãminte sau
încãlþãminte. Pentru a evalua pu-
terea pieþei de retail, este impor-
tant de menþionat cã marile cen-
tre de retail din principalele oraºe
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Piaþa imobiliarã

În timp ce mai multe proiecte de retail au fost
întârziate pe fondul stãrii de urgenþã, altele

au continuat sã avanseze, cum este
Shopping City Târgu Mureº al NEPI (aproape

40.000 mp), finalizat în iulie.



ale þãrii nu au aproape deloc spa-
þii disponibile ºi au liste de aºtep-
tare pentru mãrcile care cautã sã
deschidã magazine în spaþiile
operate", spune Simina Niculiþã,
Partner & Head of Retail Agency
în cadrul Colliers International.

Traficul a revenit treptat la 80%
din nivelurile normale pentru ace-
astã perioadã a anului, dupã rede-
schiderea mall-urilor în iunie, pe
baza informaþiilor pe care consul-
tanþii Colliers International le-au
primit de la proprietarii importan-
þi, în timp ce pentru unele parcuri
de retail, în special în anumite
pãrþi ale þãrii, vânzãrile sunt deja
peste nivelurile din 2019. Indica-
torii Google de mobilitate la nive-
lul Capitalei aratã cã traficul din
toate zonele de retail ºi de divertis-
ment este cu aproximativ 25%
sub indicele de referinþã stabilit
pe baza cifrelor din primele douã
luni ale anului, perioadã care tin-
de sã fie mult mai aglomeratã
decât lunile de varã, când oamenii
merg mai degrabã în concediu
decât la cumpãrãturi. Cu toate
acestea, vânzãrile din primul se-
mestru rãmân chiar la jumãtate

faþã de perioada similarã a anului
trecut în anumite segmente, cum
ar fi restaurantele ºi cafenelele
sau zona de fashion, ceea ce aratã
cã intenþiile de cumpãrare nu au
revenit pe deplin la nivelurile an-
terioare.

În plus, revenirea în formã de V a
consumului a continuat puternic
în iunie, vânzãrile din retail recu-
perând trei sferturi din declinul
înregistrat în martie ºi aprilie ºi
vânzãrile în ansamblu revenind
pe plus. În timp ce revenirea din
perioada urmãtoare depinde de
evoluþia pandemiei, precum ºi de
dinamica pieþei muncii, este clar
cã lucrurile se miºcã mult mai
repede decât în recesiunea ante-
rioarã, când retailul a revenit, în
termeni reali, la nivelul din vara
anului 2008 de-abia la jumãtatea
anului 2015.

V r e m u r i le ac t u ale nu su nt
uºoare nici pentru chiriaºi ºi nici
pentru proprietarii din retail,
aceºtia abordând pas cu pas ne-
gocierea de reduceri temporare
ale chiriilor, dupã o analizã la nivel
lunar a performanþei activitãþii,
mai spun specilialiºtii Colliers.

Simina Niculiþã aratã: "Interesul
pentru centrele comerciale domi-
nante va þine pasul în segmentul
retailului de destinaþie, deºi ne
aºteptãm la un interes mai ridicat
pentru parcurile de retail, care an-
treneazã cheltuieli de capital mai
reduse, axat pe oraºe mici ºi mijlo-
cii, încã nesaturate din perspecti-
va retailului. De asemenea, e de
aºteptat ca proiectele rezidenþiale
noi sã acorde o atenþie mai mare
locaþiilor stradale. Cu toate aces-
tea, avantajul de a avea mai multe
branduri într-un singur loc ar pu-
tea sã nu convingã prea mulþi sã
ofere o ºansã prea mare retailului
stradal".

În ceea ce priveºte spaþiile de re-
tail modern, am asistat la livrarea
S hoppi ng C i t y T âr g u M u r e º
(40.000 mp), în timp ce douã livrãri
importante aºteptate pentru pri-
ma parte a anului (AFI Palace
Braºov ºi Dâmboviþa Mall) au fost
amânate pentru al doilea semes-
tru, Dâmboviþa Mall fiind ulterior
deschis în data de 20 august, au
subliniat specialiºtii de la Echinox.

Aceºtia ne-au precizat cã valorile
chiriilor de referinþã din principa-
lele centre comerciale din Bucu-
reºti pentru un spaþiu de 100 mp
su nt d e apr oxi m at i v 8 0 - 8 5
euro/lunã/mp, în oraºele secun-

dare (cu o populaþie de peste
250.000 de locuitori) de 45.00- 55.00
euro/lunã/mp ºi în cele terþiare
(150.000-250.000 de locuitori) de
35.00-40.00 euro/lunã/mp.

Conform specialiºtilor de la JLL,
stocul modern de spaþii de retail
din Bucureºti a rãmas la 1,154 mi-
lioane mp, la sfârºitul celui de-al
doilea trimestru.

Pe de altã parte, în afara Bucu-
reºtiului, a fost livrat un singur
proiect de retail, de 12.000 mp -
NEST Miercurea Ciuc, dezvoltat de
cãtre RC Europe.

Supermarketurile ºi discounterii
au continuat sã deschidã noi uni-
tãþi de sine stãtãtoare în toatã
þara.

Stocul la nivel national nu s-a
modificat nici el semnificativ în
prima jumãtate a anului, ajun-
gând la aproape 3,4 milioane de
metri pãtraþi.
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În afara Bucureºtiului, a fost livrat
un singur proiect de retail, de 12.000 mp -

NEST Miercurea Ciuc -, dezvoltat
de cãtre RC Europe.


