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P
iaþa de retail din Ro-

mânia a înregistrat

l i v r ãr i de do ar

27.000 mp, în pri-

m ul s em es tr u al

acestui an, în timp

ce alþi 120.000 mp se aflã în di-

verse stadii de construcþie, în în-

treaga þarã, dupã cum ne-au

spus reprezentanþii Colliers.

Extinderea Colosseum Mall, de

16.500 mp, a marcat prima

creºtere semnificativã a stocului

comercial din Capitalã, dupã ani

întregi de stagnare, apreciazã

aceºtia, menþionând: "Piaþa

muncii robustã ºi creºterile sala-

riale de douã cifre au susþinut

consumul în ultimii ani, însã

apar semne de îngrijorare pe

fondul creºterii inflaþiei ºi scãde-

rii puterii reale de cumpãrare.

Comerþul cu îmbrãcãminte ºi

încãlþãminte a avut o evoluþie

puternic pozitivã în primul se-

mestru, urmat de sectorul de

electrocasnice, în vreme ce sec-

torul de bricolaj a stagnat. Piaþa

din România rãmâne însã inte-

resantã pentru noi comercianþi,

înregistrând câteva intrãri nota-

bile, precum Primark, Bath &

Body Works, Foot Locker sau

TEDi".

Vlad Saftoiu, Head of Research

Cushman & Wakefield Echinox,

ne-a precizat cã cele mai impor-

tante proiecte aflate în des-

fãºurare în retail sunt Alba Iulia

Mall (29.000 mp), dezvoltat de

Prime Kapital - MAS Real Estate

º i F un s h o p Par k Mo º n i þa

Nouã(10.600 mp), dezvoltat de

Scallier. Pe piata de retail, chirii-
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Spaþii de retail în construcþie

Proiect Suprafaþa Dezvoltator

închiriabilã (m2)

Alba Iulia Mall 28.900 Prime Kapital ºi MAS Real

Estate

Shopping Park Pitesti 22.500 Mitiska REIM ºi

Square 7 Properties

FunShop Park Mosnita Noua 10.600 Scallier

FunShop Park Vaslui 10.000 Scallier

Shopping Park Giurgiu 9.300 Mitiska REIM ºi

Square 7 Properties

FunShop Park Turda 9.100 Scallier



le nu au înregistrat modificãri, în

ciuda creºterii generalizate a

costurilor, ne-a mai spus Vlad

Sãftoiu.

Informaþia ne-a fost confirma-

tã ºi de Daniela Gavril, Head of

Research la CBRE Romania, care

ne-a spus cã, în acest sector, chi-

riile pentru locaþiile premium

stradale au rãmas la aceeaºi va-

loare faþã de perioada similarã a

anului trecut, respectiv 45

euro/mp, în timp ce în centrele

comerciale au crescut cu 7%,

pânã la valoarea de 75 euro/mp

pe lunã.

Pentru centrele comerciale pri-

me, randamentul a fost cons-

tant pe parcursul anului 2021 ºi

în primul semestru din 2022, la

7,25% pe an, potrivit lui Alexan-

dru David, head of research JLL

România.

Pe segmentul de retail (centre

comerciale, parcuri de retail,

outlet-uri ºi hypermarketuri cu

galerie extinsã, cu suprafeþe

închiriabile de cel putin 5.000

mp), stocul era de 3,8 milioane

mp, ne-a precizat sursa citatã,

conchizând: "Pe segmentul de

retail, semnalele din piaþã con-

firmã cã, în primul semestru din

2022 ºi mai ales în T2, evoluþia a

fost una favorabilã în privinþa

traficului în centrele comerciale

ºi a încasãrilor din chirii, având

în vedere eliminarea restricþiilor

COVID. Dezvoltãri noi vedem în

continuare, mai ales pe seg-

mentul de parcuri de retail. Deci

considerãm cã situaþia este

echilibratã".
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Daniela Gavril, Head of Research la CBRE Ro-
mania, ne-a spus cã, în acest sector, chiriile
pentru locaþiile premium stradale au rãmas
la aceeaºi valoare faþã de perioada similarã
a anului trecut, respectiv 45 euro/mp, în timp
ce în centrele comerciale au crescut cu 7%,
pânã la valoarea de 75 euro/mp pe lunã.
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