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C&W Echinox: Valoarea tranzacțiilor din piața imobiliara locala a depașit 4
miliarde de euro în ultimii cinci ani

În piața imobiliara locala au fost semnate tranzacții cu proprietați generatoare de venituri cu o valoare de
peste 4 miliarde de euro pe parcursul ultimilor cinci ani, cei mai activi cumparatori fiind investitorii
sud-africani, cu o cota de piața de 28%, aceștia fiind urmați de investitorii greci (14%), francezi (10%) și
români (7%), potrivit unei analize a firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.
În intervalul analizat, piața locala a atras investitori din peste 15 țari de pe patru continente, atenția cumparatorilor
fiind concentrata preponderent asupra proprietaților din București, cu o cota de 69% din capitalul plasat. Tranzacții
au fost realizate și în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași, Craiova sau Pitești, cota de piața a acestor orașe
variind între 2% și 5%.
Segmentul cladirilor de birouri reprezinta clasa preferata de active, cu o pondere de 39% în volumul tranzacționat,
urmat îndeaproape de retail, cu o cota de 34%. Sectorul industrial a generat tranzacții de circa 700 de milioane de
euro, având o cota de 18%, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu hoteluri s-a situat la circa 250 de milioane de euro
(6%).
Tim Wilkinson, Partener Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox: „Piața imobiliara locala a redevenit
atractiva în ultimii ani, având o evoluție solida, cu tranzacții relevante și un bazin de cumparatori din ce în ce mai
divers. Alaturi de jucatorii tradiționali, precum NEPI Rockcastle și Globalworth, care au dominat piața în ultimul
deceniu, au intrat un numar semnificativ de companii noi, precum PPF, Dedeman, Prime Kapital, Revetas,
Cerberus, Lion’s Head Investments, Atterbury sau One United, în timp ce jucatori cu vechime în piața, precum
GLL, Catinvest sau CA Immo, au redevenit activi în piața de investiții. Având fundamente solide, bazate pe o
cerere sustenabila din partea ocupanților și un nivel al randamentelor atractiv, credem ca piața imobiliara locala va
continua sa genereze lichiditate, permițând dezvoltatorilor sa se capitalizeze pentru demararea unor proiecte noi.”

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanța imobiliara de top pe piața locala, activând în
toate segmentele pieței imobiliare. Departamentul de Capital Markets al companiei a fost implicat în 2017 în
tranzacții cu active imobiliare din România de peste 300 de milioane de euro și gestioneaza în prezent mandate
exclusive și co-exclusive de vânzare a unor proprietați cu o valoare de piața de peste 350 de milioane de euro.
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