
"Tehnologia va
continua sã schimbe
industria de retail"
(Interviu cu Alex Morar, CEO NEPI Rockcastle)

Reporter: Cum a evoluat acti-
vitatea Fondului în cei 14 ani de
existenþã pe piaþa româneascã?

Alex Morar: NEPI Rockcastle,
cel mai mare investitor ºi dez-
voltator de centre comerciale
din zona Europei Centrale ºi de
Est, a avut o evoluþie pozitivã în
România, ceea ce ne face sã
rãmânem încrezãtori în perfor-
manþele viitoare ale companiei.
În cei 14 ani de activitate, grupul
a investit peste 2 miliarde euro
în proiecte de retail real estate
ºi, doar în ultimii cinci ani, a ge-
nerat încasãri de peste 100 mi-
lioane de euro la bugetul cen-
tral ºi peste 50 milioane euro la
bugetele locale.

În prezent, avem în România
230 de angajaþi ºi generãm alte
30.000 de locuri de muncã în
economia localã. Totodatã,
vrem sã subliniem faptul cã în
centrele noastre îºi desfãºoarã
activitatea peste 1.000 de co-
mercianþi mici, medii ºi mari; lo-
cali, regionali ºi internaþionali,
operând peste 3.000 de magazi-
ne, a cãror cifrã de afaceri totalã
anualã depãºeºte 1 miliard de

euro. Aceste rezultate ne conso-
lideazã poziþia ca unul dintre cei
mai mari investitori din Româ-
nia ºi cel mai mare din piaþa
imobiliarã.

În prezent, NEPI Rockcastle de-
þine în România 20 de centre co-
merciale ºi alte 7 "strip" mall-uri,
iar la nivel de grup, în cele nouã
þãri în care opereazã, are 52 de
centre comerciale.

Reporter: Care considerati ca
a fost cea mai mare investiþie fa-
cutã în România, în toatã acea-
stã perioadã?

Alex Morar: Cu o investiþie de
165 milioane euro ºi o suprafaþã
construitã de 230.000 de metri
pãtraþi, Mega Mall Bucureºti
rãmâne un reper în ceea ce pri-
veºte importanþa unui model de
business într-o economie. Ce
ne-am propus cu acest proiect,
cât ºi cu celelalte din portofoliul
NEPI Rockcastle, am reuºit: sã
fim relevanþi în faþa consumato-
rilor, oferindu-le o experienþã de
cumpãrãturi completã (confort,
siguranþã, diversitate ºi diverti-
sment) ºi sã ne pãstrãm, în ace-
laºi timp, poziþia de lider pe pia-

þa de retail din real estate-ul lo-
cal.

Mega Mall reprezintã un stan-
dard pentru retailul românesc ºi
un reper de arhitecturã pe acest
segment, iar pentru noi este cea
mai mare investiþie individualã
fãcutã în România, în ultimii 14
ani.

Aº vrea sã reamintesc, însã, de
un alt proiect important al gru-
pului NEPI Rockcastle. În vara
anului trecut, într-un context
economic ºi social dificil, cauzat
de pandemia de COVID-19,
compania deschidea cel de-al
20-lea centru comercial din por-
tofoliul local, Shopping City
Târgu Mureº, printr-o investiþie
de 70 milioane euro.

Obiectivul este cea mai mo-
dernã destinaþie de cumpãrãtu-
ri, relaxare ºi divertisment din
oraº, cu o suprafaþã închiriabilã
de 40.000 de metri pãtraþi, peste
113 magazine, 550 de locuri în
Food Garden, peste 1.500 de lo-
curi de parcare, inclusiv staþii de
încãrcare pentru maºini electri-
ce ºi, în premierã pentru un cen-
tru comercial, o terasã exterioa-

rã de 3.000 mp.
În cadrul grupului, ne concen-

trãm pe proiecte dezvoltate pe
principii moderne ºi sustenabi-
le, gândite pe termen lung, care
oferã consumatorilor confort,
eficienþã, diversitate ºi divertis-
ment, adicã o experienþã com-
pletã de cumpãrãturi.

Reporter: Ce provocari/avan-
taje a adus pandemia pe piaþa
de profil?

Alex Morar: Pandemia de
COVID-19 a adus schimbãri ma-
sive în întreaga industrie de re-
tail real estate; foarte multe pro-
vocãri, dar ºi o serie de oportu-
nitãþi ºi posibilitãþi pentru viitor.

O mare parte dintre schimbãri-
le provocate de pandemia
COVID-19 - de la comportamen-
tele de cumpãrare, la modelele
forþei de muncã, modele de bu-
siness ºi mixul de canale - erau
în curs cu mult înainte de pan-
demie, însã COVID-19 a accele-
rat toate aceste tendinþe (în
unele cazuri cu 5-10 ani), deter-
minând un nivel de urgenþã fãrã
precedent al acþiunilor retaileri-
lor.
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Cu investiþii de peste 2 miliarde euro pe piaþa noastrã, în ultimii 14

ani, NEPI Rockcastle dispune de lichiditãþi de 1 miliard euro, fiind

foarte bine poziþionaþi pentru noi investiþii în România ºi alte pieþe.

"Pentru acest an estimãm investiþii de 140 de milioane euro pentru

dezvoltare ºi cheltuieli de capital aferente proiectelor în curs, precum

ºi alte oportunitãþi în funcþie de evoluþia pieþei", ne-a spus, într-un in-

terviu, Alex Morar, CEO NEPI Rockcastle. NEPI intenþioneazã sã inves-

teascã semnficativ, în urmãtorii zece ani, în proiecte de reducere a

amprentei de carbon, cum ar fi energia regenerabilã, niveluri mai ri-

dicate de eficienþã energeticã ºi compensarea carbonului.
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Sectorul retail real estate con-
tinuã sã rãmânã puternic, bine
poziþionat ºi echilibrat, evoluþia
acestuia este constantã, de aceea
trebuie sã ne adaptãm la noile
cerinþe ºi modele de afaceri.

De asemenea, proprietarii tre-
buie sã se asigure cã centrele
comerciale sunt atractive, sigu-
re, bine amplasate ºi cã întregul
mix de chiriaºi este promovat ºi
vizibil în faþa consumatorilor.

ªi, poate cel mai important
aspect, tehnologia va continua
sã schimbe industria de retail;
cumpãrãturile online sunt mai
importante ca oricând, iar reþe-
lele sociale vor continua sã in-
troducã brandurile cãtre poten-
þiali clienþi.

Reporter: Cum s-a modificat
cererea în acest timp?

Alex Morar: În primul rând, pe
fondul pandemiei, au intervenit
schimbãri semnificative în com-
portamentul de cumpãrare.
Clienþii îºi planificã mai bine ex-
perienþa de cumpãrãturi, sunt
mai determinaþi ºi mai concen-
traþi, iar valoarea coºului mediu
de cumpãrãturi a crescut.

De asemenea, cererea s-a mu-
tat foarte mult în mediul online,
nuanþând limitãrile unei abor-
dãri exclusiv în aceastã direcþie.
Obiectivul nostru pentru anul
acesta este de a oferi o expe-

rienþã unificatã în toate puncte-
le de contact pentru a spori con-
fortul, implicarea ºi loialitatea
clienþilor noºtri.

Reporter: Ce investiþii urmea-
zã sã faceþi pe piaþa româneascã
în urmãtorii ani?

Alex Morar: Începând din
acest an, avem în plan dezvolta-
rea unor proiecte rezidenþiale în
zonele adiacente centrelor co-
merciale pe care le deþinem în
România, oraºe precum Bucu-
reºti, Timiºoara, Râmnicu Vâlcea
ºi alte locaþii care vor fi anunþate
ulterior.

În Bucureºti, este vorba despre
douã proiecte rezidenþiale: pri-
mul va fi amplasat în imediata
apropiere a Vulcan Value Cen-
tre, iar celãlalt lângã Mega Mall.
Ansamblurile rezidenþiale vor fi
semnificative ca dimensiune,
cuprinzând mai bine de 250 de
apartamente fiecare (de la stu-
diouri pânã la apartamente cu 3
sau 4 camere, precum si unitãþi
de tip duplex).

Ne concentrãm pe nevoile co-
munitãþilor locale ºi dorim sã
creãm în apropierea mall-urilor
proiecte moderne de calitate ºi
sustenabile, la care aspirã viitorii
proprietari. Mai mult, avem în
plan accelerarea procesului de
digitalizare ºi a iniþiativelor de
tip omnichannel prin regândi-

rea ºi repoziþionarea companiei
la nivel de experienþã oferite
chiriaºilor ºi clienþilor.

Suntem lideri pe zona de retail
real estate, iar acest statut ne
oferã pârghiile necesare dezvol-
tãrii unor noi proiecte de calita-
te ºi utile pentru modernizarea
spaþiului urban.

Reporter: Ce buget de investi-
þii aveti pentru 2021?

Alex Morar: În prezent, dispu-
nem de lichiditãþi de 1 miliard
euro ºi suntem foarte bine pozi-
þionaþi pentru noi investiþii în
România ºi alte pieþe.

Pentru acest an estimãm inves-
tiþii de 140 de milioane euro
pentru dezvoltare ºi cheltuieli
de capital aferente proiectelor
în curs, precum ºi alte oportuni-
tãþi în funcþie de evoluþia pieþei.

De asemenea, în urmãtorii 10
ani, vom investi semnificativ în
proiecte de reducere a ampren-
tei de carbon, cum ar fi energia
regenerabilã, niveluri mai ridica-
te de eficienþã energeticã ºi
compensarea carbonului. Pro-
iectele de sustenabilitate ale
NEPI Rockcastle din cele nouã
þãri, inclusiv România, în care
opereazã un portofoliu de acti-
ve în valoare de 5,8 miliarde
euro, reprezintã angajamentul
nostru de a sprijini dezvoltarea
sustenabilã ºi comunitarã, prin

reunirea iniþiativelor dedicate
celor trei piloni care definesc
strategia de sustenabilitate a
grupului - educaþie, protecþia
mediului ºi comunitate.

Reporter: Cum apreciati spriji-
nul acordat de statul român an-
treprenorilor?

A l e x M o r a r : Pr o gr am ele
gândite de autoritãþi pentru sus-
þinerea companiilor ºi a econo-
miei locale au fost bine primite.
IMM Invest, de exemplu, a re-
prezentat una dintre pârghiile
principale de susþinere a econo-
miei locale ºi antreprenorilor.

Reporter: Care sunt proble-
mele domeniului si ce soluþii ve-
deþi pentru soluþionarea lor?

Alex Morar: Domeniul în care
activãm are nevoie de mai mul-
tã predictibilitate ºi transparen-
þã în procesul de legiferare. De
asemenea, mai mult dialog cu
mediul privat ar ajuta companii-
le sã înþeleagã impactul unor
mãsuri anterior implementãrii
acestora.

Reporter: Mulþumesc!
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