
Parcurile de retail - mult
mai rezistente decât
mallurile, în pandemie

P
arcurile de retail din

þara noastrã s-au do-

vedit a fi mult mai re-

ziliente în timpul pan-

demiei decât mallu-

rile, cifra de afaceri a

companiilor care deþin astfel de

proprietãþi scãzând, pe parcursul

anului 2020 cu 9,5%, faþã de un re-

cul de 20,6% în cazul mallurilor,

conform unei analize a companiei

de consultanþã imobiliarã Cushman

& Wakefield Echinox, care a luat în

calcul rezultatele financiare a peste

60 de proiecte de retail modern.

Rezultatele indicã o scãdere me-

die a cifrei de afaceri de 18,5%

comparativ cu anul 2019, ultimul

an fãrã restricþii de funcþionare, de

la 607 miloane euro la 495 milioane

euro, astfel cã proprietarii de centre

comerciale (malluri ºi parcuri de re-

tail) din România au avut un impact

de circa 112 milioane de euro în ve-

nituri, ca urmare a situaþiei pande-

mice, aratã sursele citate.

Specialiºtii explicã impactul mai

puternic al pandemiei asupra mal-

lurilor prin închiderea pe perioade

destul de lungi de timp a magazi-

nelor neesenþiale cu acces din inte-

rior, precum ºi a cinematografelor

ºi restaurantelor, douã categorii de

chiriaºi care au, de regulã, o

prezenþã mult mai ridicatã în cadrul

mallurilor.

Datele preliminare de la Ministe-

rul Finanþelor aratã o scãdere de

circa 35% a cifrei de afaceri a opera-

torilor de restaurante, în vreme ce

numãrul total al spectatorilor în ci-

nematografe a scãzut, anul trecut,

cu 75%, conform Centrului Naþio-

nal al Cinematografiei. Cele douã

segmente au fost, aºada,r printre

cele mai afectate de restricþiile gu-

vernamentale, fapt ce s-a translatat

în mod direct ºi asupra rezultatelor

centrelor comerciale.

Vlad Sãftoiu, Research Analyst,

Cushman & Wakefield Echinox, su-

bliniazã: "Analiza noastrã confirmã

sentimentul pieþei în ceea ce pri-

veºte performanþele proiectelor de

retail modern, în special a parcuri-

lor de retail ce au reuºit sã diminue-

ze considerabil pierderile generate

de pandemie ºi de restricþiile adop-

tate pentru combaterea acesteia.

Mai mult, dacã ne uitãm la proiec-

tele aflate în acest moment în con-

strucþie sau în diverse stadii de pla-

nificare, observãm cã tot parcurile

de retail vor predomina, acest tip

de dezvoltare fiind preferat datori-

tã unor costuri mai mici de con-

strucþie ºi a unei tipologii de chiriaºi

mai puþin afectatã de situaþii

economice sau sanitare speciale".

Conform specialiºtilor de la JLL

România, stocul spaþiilor din retail

la nivel naþional este de 3,68 milio-

ane mp, din care 1,188 milioane

mp în Bucuresti.

31

Spaþii comerciale

Vlad Sãftoiu, Research Analyst,
Cushman & Wakefield Echinox,
subliniazã: "Analiza noastrã
confirmã sentimentul pieþei în
ceea ce priveºte performanþele
proiectelor de retail modern, în
special a parcurilor de retail ce au
reuºit sã diminueze considerabil
pierderile generate de pandemie
ºi de restricþiile adoptate pentru
combaterea acesteia".

Proprietate Dezvoltator Suprafaþa (m2)

Prahova Value Center Ploiesti Prime Kapital & MAS Real Estate 20.800

Barlad Value Center Prime Kapital & MAS Real Estate 16.700

Colosseum Mall Bucharest Colosseum Mall 16.500

Shopping Park Baia Mare Mitiska REIM & Square 7 Properties 11.000

Funshop Park Mosnita Scallier 10.600


