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Volumul investițiilor pe sector (€ M)Principalele trenduri 

• Lichiditatea a rămas ridicată în 2020 și 2021, fapt care s-a tradus într-un volum

total tranzacționat de 1,83 mld euro, comparativ cu 1,67 mld euro în 2018-2019

(plus 10%).

• În cei doi ani au fost tranzacționate 78 de proprietăți, cu o valoare medie de

25,5 mil. euro, față de 72 de active și o medie de 23,65 mil. euro în 2018-2019.

• Segmentul birourilor a reprezentat cea mai tranzacționată clasă de active în

ambele perioade, iar estimările arată o menținere a interesului pentru această

categorie de active. Totodată, pe fondul performanței ridicate a segmentului

industrial și a retailului alimentar, investitorii caută activ oportunități pe aceste

segmente de piață.

• Piața a atras în cei doi ani de pandemie un număr important de jucători noi:

Resolution Property, Adventum Group, Supernova, Fortress REIT și Oresa.

Împreună, investitorii nou intrați au facut achiziții de circa jumătate de miliard

de euro.

CAPITAL MARKETS
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Tranzacții mai multe, volumul din ultimii doi ani peste cel din 2018-2019

Top Tranzacții

Loc IMOBIL / PORTOFOLIU SECTOR

1 Portofoliu birouri NEPI Birouri

2 Hermes Business Campus Birouri

3 Portofoliu Cora Retail

4 Floreasca Park Birouri

5 Campus 6.2 & 6.3 Birouri

Top Cumpărători

Loc INVESTITOR COUNTRY

1 AFI Europe Israel

2 CTP Netherlands / Czech Rep.

3 Supernova Austria

4 Adventum Hungary

5 Dedeman Romania

6 Zeus – Fosun Greece – China

7 S Immo Austria

8 Globalworth Czech Rep.

9 Uniqa RE Austria

10 Arion Green Israel
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Oportunităti și provocări

• Există capital disponibil pentru investiții în active imobiliare, atât din partea jucătorilor 

prezenți, cât și din partea unor nume noi;

• România rămâne atractivă datorită yield-urilor și a rezultatelor pozitive înregistrate de marea

majoritate a chiriașilor; 

• Proiectele logistice și industriale sunt foarte atractive pentru investitori, însă numărul

produselor disponibile este limitat; piața este dominată de proprietari de portofolii;

• Tranzacțiile de tip sale & lease-back rămân cu potențial, ca modalitate de finanțare prin

valorificarea portofoliului imobiliar;

• Blocajul la nivelul PUZ-urilor va încetini activitatea de dezvoltare; produse mai puține,

presiune pe chirii și yield-uri; de cealaltă parte, creșterea costurilor de finanțare va cerne piața

de investitorii care mizau în mare masură pe creditare bancară.
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Yield-uri prime în CEE la finalul anului 2021 (%)

ORAȘ BIROURI RETAIL (SC) INDUSTRIAL

BUCUREȘTI 6,50 6,50 7,25

VARȘOVIA 4,50 5,35 4,80

PRAGA 4,00 5,50 3,75

BRATISLAVA 5,25 6,00 5,25

BUDAPESTA 6,00 6,00 5,75

Source: C&W Echinox 2022

Yield-uri în scădere, dar încă atractive
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România – evoluția stocului modern (mp)

PIAȚA DE RETAIL
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• Piața de retail a fost unul dintre cele mai afectate industrii trecând

prin mai multe ”șocuri”.

• Aceste șocuri au fost resimțite mai ales de centrele comerciale de tip

mall, dacă vorbim de formatele de retail, și de retailerii de non-food –

îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte etc, dacă ne referim la profilul

retailerilor. Și retailerii de food (restaurante/cafenele) au avut de

suferit destul de mult, mai ales după introducerea certificatelor verzi

la finalul anului trecut.

• Proiectele de tip retail park au fost cele mai reziliente în criză, astfel

dezvoltatorii au continuat să investească în astfel de scheme. Livrările

noi din ultimii doi ani la nivelul din 2018 și 2019, respectiv 245.000

metri pătrați vs 265.000 metri pătrați. Prahova Value Center (21.900

mp), Sepsi Value Center (16.300 mp) sau Bârlad Value Center (16.300

mp), toate dezvoltate de Prime Kapital-MAS Real Estate sunt printre

cele mai importante proiecte livrate anul trecut.

Principalele trenduri

O gură de oxigen după doi ani de restricții

Țara Stoc (mp) Yield de 
referință (%)

Chirie de referință (€/ 
mp/ lună)

România 4.140.000 6,50 75

Ungaria 2.166.000 6,00 85

Cehia 4.239.000 5,50 140

Polonia 12.951.000 5,35 104

Piața de retail din CEE 
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Oportunități și provocări

• Numărul de vizitatori din malluri va crește, mai ales în proiectele mari. Efectele ridicării

restricțiilor se vor resimți mai mult în cazul acestor proiecte pentru că o parte din clienți

sunt angajați din clădirile de birouri din apropiere, dar care au lucrat mai mult de acasă în

ultimii doi ani, iar pe de altă parte pentru că zonele de entertainment, închise aproape pe

toată perioada pandemiei, vor atrage din nou vizitatori în mall-uri.

• 140.000 metri pătrați de proiecte noi sunt în construcție în prezent în România.

• Focusul dezvoltatorilor rămâne pentru zona de retail parcuri, dar începând cu acest an

vedem și primele centre comerciale de tip mall care vor fi finalizate, după doi ani fără astfel

de livrări.

• Anul 2022 deschide seria lansărilor de centre comerciale de tip mall cu Colloseum Mall

(deschis deja) și Alba Iulia Mall cu livrare la finalul anului.

• Majorarea costurilor pentru chiriași și scăderea puterii de cumpărare a clienților sunt

principalele îngrijorări ale jucătorilor din retail.

• Inflația va pune presiune pe nivelul chiriilor și pe veniturile disponibile pentru achiziții ale

cumpărătorilor.

Indicatori 2018 2019 2020 2021

Livrări (mp) 104.000 160.000 145.000 100.000

Stoc (mp) 3.613.000 3.716.000 3.861.00 4.100.000

Chirii €/mp/lună 80 85 75 75

Evoluția principalilor indicatori
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București – evoluția stocului de spații de birouri (mp)

PIAȚA DE BIROURI
Ofertă nouă limitată pe termen scurt și mediu

Source: C&W Echinox 2022
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• Aproape 400.000 de metri pătrați de proiecte de birouri au fost livrați în 2020 și
2021, activitatea de dezvoltare menținându-și ritmul din 2018 și 2019, anteriori
pandemiei, când în total au fost finalizate 433.000 metri pătrați spații noi.

• Incertitudinile de pe piață au afectat cererea în cei doi ani de pandemie, astfel că
suprafața închiriată în total în 2020 și 2021, de 535.000 metri pătrați, a fost cu
circa 26% sub nivelul tranzacționat din 2018 și 2019, de 729.000 metri pătrați.

• Chiar dacă cererea totală din 2020 și 2021 a depășit nivelul livrărilor de spații
noi, reducerea ponderii cererii nete (contracte noi, pre-lease-uri si relocările din
stocul necompetitiv) s-a diminuat față de 2018 și 2019, ceea ce a determinat
creșterea ratei de neocupare de la 8,6% în 2018 la 14,9% la finele anului 2021.

Principalele trenduri

3.19 milioane mp
Stocul spațiilor de birouri în București la sfârșitul anului 2021
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PIAȚA DE BIROURI
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Oportunități și provocări

• Pentru perioada următoare readucerea angajaților în clădirile de birouri reprezintă

principala provocare, în condițiile în care proprietarii de clădiri, împreună cu chiriașii

trebuie să implementeze diverse măsuri pentru a convinge angajații să revină în birou.

Aceste măsuri ar însemna, printre altele, reconfigurarea spațiilor existente astfel încât

să ofere zone colaborative, dar și birouri mai aerisite, ceea ce va duce la o creștere a

suprafeței alocate unui angajat de la o medie de 8-10 mp/om la minim 12-15 mp/om.

• Datele colectate de companii arată că angajații își doresc să se întoarcă la birou,

apreciază birourile de tip openspace, unde să interacționeze cu colegii, însă își doresc

și spații unde pot avea intimitate și liniște pentru a putea fi creativi.

• De asemenea, vedem interes pentru spații de birouri care pot fi ocupate imediat, de

tip plug and play, cereri care pot fi acomodate în primul rând de spațiile disponibile la

subînchiriere.

• Înainte piața nu oferea această posibilitate, neexistând astfel de opțiuni, însă cei circa

60.000 metri pătrați disponibili la subînchiriere în urma reevaluării spațiilor necesare

de unele companii în cei doi ani de pandemie, ar putea absorbi acest tip de cerere.

Birouri 2018 2019 2020 2021

Cerere totala 
(mp)

340.000 389.000 237.000 298.000

Livrari (mp) 145.000 288.000 155.200 245.000

Rata 
neocupare 
(%)

8,6 9,2 12,5 14,9

Chirii 
€/mp/luna

18,5 18,5 18,5 18,5

Stoc (mp) 2.365.000 2.510.000 2.800.500 3.199.300

Evoluția principalilor indicatori
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PIAȚA INDUSTRIALĂ ȘI DE LOGISTICĂ

Andrei Brinzea, Partner 
Industrial | Logistics & Land Agency
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5,63 milioane mp
Stocul de spatii industriale si de logistica la finalul anului 2021

Source: C&W Echinox 2022

Evoluția stocului de spații industriale și de logistică (mp)

Evoluția cererii (mp)

• Aproape 2 milioane de metri pătrați de spații industriale și de logistică au fost închiriați în

ultimii doi ani, respectiv 2020-2021, dublul suprafeței tranzacționată în total în 2018 și

2019, ani premergători crizei sanitare.

• Si din punct de vedere al activității de dezvoltare, piața și-a menținut atractivitatea,

proiecte de peste 1 milion de metri pătrați fiind construite în 2020 -2021.

• Expansiunea comerțului online, care a ajuns la 7,7% din total vânzărilor de retail la finalul

anului 2021, a determinat creșterea cererii de spații de depozitare, în condițiile în care tot

mai mulți retaileri și-au diversificat canalele de vânzări pentru a contracara scăderile

vânzărilor din magazinele fizice.

• În ultimii patru ani, vânzările online au crescut de la 3,5 miliarde de euro în 2018, la 6,2

miliarde de euro în 2021.

PIAȚA INDUSTRIALĂ ȘI DE LOGISTICĂ
Record după record în pandemie

€ 3,75 – 4,10/mp/luna
Chiria de referinta in Romania
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PIAȚA INDUSTRIALĂ ȘI DE LOGISTICĂ
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Oportunități și provocări

• Nevoia de spații industriale va fi în continuare ridicată, în condițiile în care nevoile 
chiriașilor se schimbă. Dacă în ultimii ani, e-commerce-ul a fost un motor al cererii, 
etapa următoare de dezvoltare a pieței va marca o cerere ridicată pentru activități de 
q-commerce (quick commerce – comerț rapid). 

• Evoluția spectaculoasă a cererii din ultimii doi ani, încurajează dezvoltatorii să 
investească în continuare în proiecte industriale și de logistică, provocarea fiind de a 
adapta noile construcții la cerințele noi ale chiriașilor. 

• Diversificarea profilului de chiriași, în special retail, așa cum este cazul apariției celor 
de produse proaspete, impune noi cerințe pentru spațiile de depozitare și distribuție. 
Pe de altă parte, aceste nevoi vor genera noi cereri de spații. 

• Alte elemente care exercită o anumită presiune pe piața industrială și de logistică 
sunt legate de creșterea prețurilor de construcție și scumpirea terenurilor disponibile 
pentru astfel de dezvoltări. 

• În aceste condiții, vom vedea o creștere a chiriilor, astfel încât investițiile pe acest 
segment să rămână profitabile.

• Cu toate acestea pentru 2022 dezvoltatorii au anunțat că vor finaliza proiecte 
totalizând circa 600.000 metri pătrați.

Indicatori 2018 2019 2020 2021
Cerere totală (mp) 500.000 477.000 994.000 1.003.400
Livrări (mp) 728.000 500.000 688.000 530.000

Rata neocupare (%) 3 6,40 7,40 4,20
Chirii €/mp/lună 3,75-4,25 4,00 4,15 4,10
Stoc (mp) 3.800.000 4.400.000 5.100.000 5.634.500

Evoluția principalilor indicatori
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