
Pierderile cele mai mari
au fost înregistrate în
zona de retail

Î
nchiderea centrelor comer-

ciale, a magazinelor ºi a res-

taurantelor sau, mai nou, li-

mitarea capacitãþilor din seg-

mentul de retail au creat pro-

bleme mari comercianþilor,

iar acest aspect a fost observat ºi la

nivelul proprietarilor care au fost

nevoiþi sã amâne sau sã opreascã

facturarea chiriei, ne-a spus Viorel

Opaiþ, business development di-

rector JLL România.

Astfel, pierderile cele mai mari

au fost în zona de retail, unde ju-

cãtorii care nu au avut o compo-

nentã de online sau nu au putut

trece rapid în acestã zonã au mar-

cat pierderi importante. La fel ºi în

cazul prorietarilor care nu au înca-

sat chirii.

Specialistul ne-a precizat cã,

totuºi, în ultimele sãptãmâni, s-a

vãzut cã apetitul consumatorilor

pentru centre comerciale încã exi-

stã. În acest context existã aºtep-

tãri pentru o întoarcere la norma-

litate a lucrurilor, odatã cu avan-

sul campaniei de vaccinare.

În opinia reprezentantului JLL,

zona de retail va merge înainte pe

parcuri de profil: "La retail, chiriile

diferã în funcþie de tipul de pro-

iect ºi se situeazã la 75 euro/mp/

lunã la centrele comerciale, la 8,5

euro/mp/lunã la parcurile de reta-

il ºi la 49 de euro/mp/lunã la spa-

þiile stradale". Valori ale chiriilor

cuprinse între 40 ºi 50 de euro/

mp/lunã sunt înregistrate în oraºe

precum Cluj-Napoca, Timiºoara,

Iaºi sau Constanþa

În acest sector, de ceva vreme

s-a observat o scãdere a numãru-

lui de proiecte mari, însã existã

multe parcuri de retail în lucru,

model care ºi-a dovedit funcþio-

nalitatea ºi în pandemie, conform

sursei citate.
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Viorel Opaiþ, JLL România: "La retail, chiriile diferã în func-
þie de tipul de proiect ºi se situeazã la 75 euro/mp/ lunã la
centrele comerciale, la 8,5 euro/mp/lunã la parcurile de
retail ºi la 49 de euro/mp/lunã la spaþiile stradale".


