
Important proprietar, operator
ºi dezvoltator de proprietãþi industriale
pe piaþa internaþionalã, compania
ProLogis reprezintã un mare investitor
ale cãrui demersuri urmeazã tendinþele
pieþei. Astfel, intrarea sau ieºirea sa de
pe o piaþã naþionalã sau alta aratã
estimarea investitorului în legãturã cu
perspectivele dezvoltãrii pieþei respec-
tive.

Laszlo Kemenes, ProLogis Market Offi-
cer pentru Ungaria ºi România, ne-a
declarat cã “deocamdatã, principala
problemã din România pe segmentul
l o g i s t i c n u r e z i d ã î n l i p s a d e
oportunitãþi pentru expansiune, ci în
c e r e r e a r e d u s ã p e n t r u s p a þ i i
industriale“.

Prin urmare, majoritatea investitorilor
preferã sã fie precauþi ºi sã aºtepte ca
piaþa localã sã îºi revinã înainte sã
înceapã proiecte noi.

Totuºi, în afara aspectelor ce þin de
context, domnul Kemenes considerã cã
România continuã sã fie o “piaþã
promiþãtoare, cu un mare potenþial de
creºtere ºi dezvoltare”. Principalele
zone de interes vor rãmâne Bucureºtiul
ºi împrejurimile, dar în acelaºi timp
investitorii îºi vor reorienta atenþia spre
oraºe precum Cluj-Napoca, Craiova sau
Timiºoara pentru dezvoltãri noi.

În acelaºi timp, domnul Kemenes
susþine cã unul dintre efectele nefaste
ale crizei financiare asupra industriei de
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Cererea se menþine redusã pentru spaþiile logistice ºi de distribuþie
Piaþa industrialã din România este în prezent stabilã

Laszlo Kemenes, ProLogis Market Officer pentru Ungaria ºi România.

Mari investitori

ProLogis este principalul proprietar, opera-
tor ºi dezvoltator de proprietãþi industriale,
focalizat pe pieþe globale ºi regionale din
America, Europa ºi Asia. La sfârºitul anului
2011 Prologis deþinea sau avea în derulare
investiþii totalizând o suprafaþã de 55,7
milioane mp în 22 de þãri.

Compania închiriazã spaþii de distribuþie
moderne cãtre peste 4.500 de clienþi, între
care producãtori , comercianþi , trans-
portatori, alþi furnizori de spaþii logistice etc.

ProLogis este lider de piaþã pentru spaþiile
logistice ºi de distribuþie în Europa Centralã
ºi de Est, oferind peste 3,7 milioane mp în
cadrul a 42 de parcuri.

ProLogis Park Bucharest A1 cuprinde
patru clãdiri totalizând 108.000 mp de spaþii
industriale clasa A. Printre chiriaºi se
numãra Kuehne+Nagel, Cargo-partner,
Omega International Transport & Logistics,
Geodis Calberson, Gefco, H. Essers Logistics.

ç Laszlo Kemenes, ProLogis Market Officer pentru Ungaria ºi România:
“Calitatea parteneriatelor ºi serviciile personalizate pentru clienþi au fãcut
parte întotdeauna din filosofia noastrã de afaceri. Acest lucru se reflectã cel
mai bine prin interesul manifestat de clienþi de-a lungul timpului pentru a-ºi
extinde activitatea în spaþiile noastre ºi închirierea tuturor spaþiilor
disponibile în parc.

Suntem încântaþi sã luãm în considerare oportunitatea de a construi dacã
spaþiile sunt preînchiriate sau realizate la cererea clienþilor, clienþi care
conferã angajamente pe termen lung. Una dintre preocupãrile noastre
majore este sã valorificãm cele 28 ha de teren pe care le deþinem, iar
încheierea unui contract pe termen lung este o modalitatea pentru atingerea
acestui scop.“



profil a fost scãderea dramaticã a cererii
ºi instabilitatea pieþei locale de spaþii
industriale ºi logistice.

Ca urmare, strategia ProLogis pentru
2012 pe piaþa din România se va baza
pe administrarea proiectelor actuale ºi
relaþia cu clienþii existenþi.

Tendinþa din piaþa spaþiilor de birouri
unde dezvoltãrile se fac “la comandã”,
adicã în conformitate cu cerinþele
viitorului chiriaº, se prefigureazã ºi pe
piaþa spaþiilor logistice. “Dacã situaþia
economicã generalã va fi favorabilã, ne
vom axa pe proiecte preînchiriate/
construite la cerere (built to suite) pe
cele 28 de hectare pe care le avem
adiacente complexului ProLogis Park
Bucharest A1, pe care pot fi dezvoltaþi
încã 140.000 mp”, spune domnul Laszlo
Kemenes.

În momentul de faþã, ProLogis Park
Bucharest A1 este 100% închiriat ºi
compania nu are în plan dezvoltãri
importante pentru viitorul apropiat.
“Prin urmare, ne axãm pe îmbunã-

tãþirea serviciilor cãtre clienþi, astfel
încât sã le oferim cele mai bune soluþii
nevoilor specifice”, subliniazã domnul
Kemenes.

ProLogis Park Bucharest A1 a fost
conceput ca un parc industrial de top,
care oferã facilitãþi de înaltã tehnologie,
un consum energetic foarte mic ºi un

impact redus asupra mediului. Mai mult
decât atât ProLogis Park Bucharest A1
are o amprentã de carbon redusã, fapt
ce conf irmã angajamentul inves-
titorului pentru o dezvoltare sus-
tenabilã ºi protecþia mediului.

“Dacã investiþia se traduce printr-o
creºtere a valorii proprietãþii ºi con-

tribuie la prelungirea parteneriatelor cu
clienþii noºtri, suntem dispuºi sã luãm în
considerare ºi alte soluþi i v izând
sustenabilitatea, peste ceea ce aplicãm
deja ca specificaþii standard”, mai
spune domnul Kemenes.

Piaþa industrialã din România este în
prezent stabilã. Laszlo Kemenes ne-a
declarat: “Referitor la evoluþia pieþei în
2012, putem sã spunem cu certitudine
cã nivelul cererii va fi crucial pentru
bunãstarea pieþei din România ºi
pentru noi extinderi. Atât timp cât
c o m p a n i i l e a r a t ã u n i n t e r e s î n
închirierea de spaþii industriale, piaþa
localã ar putea sã creascã la un nivel
similar cu cel înregistrat pe pieþe mai
mari din Europa de Sud-Est, precum
Polonia ºi Republica Cehã”.
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ç Strategia ProLogis

pentru 2012 pe piaþa

d i n R o m â n i a s e v a
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ProLogis Park Praga

ProLogis Park Bucuresti A1
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