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INVESTICINIŲ SANDORIŲ RINKA
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BIURAI
• A klasės kapitalizavimo norma sugrįžo į 2007 – 7%

• 50% sandorių vertės sudaro biurai

• Maža pasiūla – tik 30% objektų yra pakeitę savininkus

• Dominuoja užsienio investuotojai

PREKYBA
• Platesnė sandorių geografija – Kaunas, Klaipėda, Šiauliai

• Paklausa vidutinio dydžio objektams

• Didelė paklausa „vieno“ nuomininko tinklų objektams

• Investuoja vietiniai Baltijos šalių NT fondai

LOGISTIKA
• Mažiausiai patrauklus segmentas investicijoms

• Tik keletas sudarytų sandorių per pastaruosius metus

• Kapitalizavimo norma – 8.5%

VIEŠBUČIAI
• Praktiškai neegzistavusi pasiūla iki 2016 m.

• Sandorių vienetai visos šalies mastu

• Laukiama, kad nauji objektai sukurs pasiūlą ir investuotojams 



BIURO PATALPŲ RINKA
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PASIŪLA

• 15% kasmetinis ploto augimas per 3 metus

• Vystomi tiek A tiek B klasės projektai leidžia rinktis 

tinkamą projektą

• Kitas kokybės lygmuo: BREEAM, LEED, kt.

PAKLAUSA

• Stebimas pastovus paklausos augimas ir išankstinė 

nuoma 

• 50% nuomininkų iš SSC/BPO segmento formuoja 

patrauklią kaimynystę/klasterius

• Paklausas iš 40.000 esamų biuro darbuotojų ir 

užsienio kompanijų plėtros

PATALPŲ UŽIMTUMAS

• Maksimalus užimtumas riboja pasirinkimo galimybes 

tiek vietinėms tiek naujoms užsienio kompanijoms

NUOMOS KAINOS

• Ribotos galimybės nuomos kainų  augimui, sąlygota 

labiau kokybinių parametrų gerėjimu



PASIŪLA

• Menka projektų nuomai pasiūla, dauguma projektų 

statoma savo reikmėms

• Siūlomos  nuomai patalpos labiau pritaikomos 

didiesiems nuomininkams

PAKLAUSA

• Stebima  paklausa industrinės paskirties objektams, 

platesnė geografija šalies mastu

• Atsigaunantis prekybos ir logistikos paslaugų sektorius 

formuoja papildomą paklausą segmente

PATALPŲ UŽIMTUMAS

• Laisvų patalpų kiekis rinkoje svyruoja apie 5%, tačiau 

menkai  skatina naujų projektų plėtrą

NUOMOS KAINOS

• Nuomos kainos pasiekė 2007 m. lygį ir turi ribotas 

galimybes augimui

SANDĖLIAVIMO RINKA
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PREKYBOS PATALPŲ RINKA
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PASIŪLA

• Stipriems nuomininkams tenka laukti didžiųjų prekybos 

centrų plėtros

• Kokybinis nuomininkų portfelio pokytis objektuose 

sukuria pasiūlą stipresniems nuomininkams

• Tik natūrali nuomininkų kaita ir tinkamas projektų 

valdymas sudaro sąlygas nuominkų plėtrai

PAKLAUSA

• Rinkos dydis ir  mažesnė perkamoji galia sąlygoja 

ribotą  nuomininkų plėtrą

• Tačiau naujuose projektuose  sudaryti tinkamą 

nuomininkų komplektą tampa iššūkiu

NAUJI NUOMININKAI

• Menkas naujų prekinių ženklų kiekis/daugelis jau „įėjo“

APYVARTOS

• Bendra prekybos apyvarta didėja po 5-6% kasmet, 

tačiau stebima augančios paslaugų, pramogų  

segmentų ir ne pirmo būtinumo prekių apyvartos



VIEŠBUČIŲ RINKA
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PASIŪLA

• Pasiūla didės - vystytojai siekia susitarimų statyti net 

keletą objektų tarptautiniams viešbučių operatoriams 

• Labiausiai komplikuotas segmentas dėl  reikalingų 

investicijų dydžio ir atsipirkimo laikotarpio

PAKLAUSA

• Numatoma tiek esamų tinklų plėtra tiek naujų 

operatorių atėjimas į Lietuvą

• Turizmo sektoriaus augimas stebimas verslo turistų 

segmente, kurie generuoja daugiau pajamų

GALIMYBĖS

• Konferencijų turizmo plėtra

• Turistų skaičiaus iš Europos šalių augimas

• Lietuva vis dažniau patenka  į įvairius TOP sąrašus 

skatinančius aplankyti šalį (Forbes, Lonely Planet, kt.), 

tačiau būtinas sistemingas darbas siekiant išnaudoti 

suteiktas galimybes



GRAND OFFICE (B)

10.200 kv. m

k29 (A)

14.000 kv. m

QUADRUM (A)

40.000 kv. m
UNIQ (A)

6.800 kv. m

PREMIUM (B)

8.400  kv. m
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ATEA (B)

6.400 kv. m

GERIEMS PROJEKTAMS INVESTUOTOJŲ/PIRKĖJŲ BUS



AKROPOLIS (2)

80.000 kv. m
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DOMUS PRO

11.000 kv. m

NORDIKA PREKYBOS SLĖNIS

40.000 kv. m

RYO

24.000 kv. m

RIMI (KAUNAS)

7.400 kv. m

GERIEMS PROJEKTAMS INVESTUOTOJŲ/PIRKĖJŲ BUS



NEWSEC PASLAUGOS 

„Newsec“ grupė turi 20 biurų šešiose šalyse Šiaurės 

Europoje, kuriuose dirba daugiau nei 600 darbuotojų, o 

metinės pajamos siekia 65 mln. eurų.

Baltijos šalyse - 4 biurai su daugiau kaip 70 savo srities 

profesionalų.
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