
Stocul de spaþii industriale mo-
derne din þara noastrã a depãºit 4
milioane mp, în primul semestru
din acest an, odatã cu livrarea a
240.000 mp, pânã la finalul anului
2020 urmând sã fie livraþi încã
aproape un milion de mp, aratã da-
tele "Romania MarketView H1", ra-
port de research al companiei CBRE
România.

Acesta aratã cã, din stocul mo-
dern total de 4 milioane de mp de
spaþii industriale, o suprafaþã totalã
de 55% se aflã în oraºele regionale.
Bucureºtiul deþine restul de 45%,
rãmânând, astfel, cu aproape jumã-
tate din totalul stocului, cea mai
doritã zonã din România de cãtre
dezvoltatorii de spaþii industriale.

Dezvoltãrile industriale sunt
rãspândite în proximitãþile Capita-
lei, în special aproape de autostrãzi,
în zona de vest fiind concentratã
cea mai mare parte a proiectelor,
respectiv 73% din stocul modern
din Bucureºti. Zona de nord se dez-

voltã treptat ºi se contureazã ca ur-
mãtorul hub industrial al Capitalei,
având momentan 15% din totalul
stocului de spaþii moderne.

Andrei Jerca, Account Director
Industrial Advisory & Transaction
Services, CBRE România subliniazã:
"Pânã la sfârºitul anului estimãm cã
vor fi livraþi aproximativ 380.000
mp de spaþii industriale, cele mai
multe fiind situate în zona periferi-
cã a Bucureºtiului. Proiectele în
dezvoltare sunt deja în mare parte
pre-închiriate, ceea ce aratã încã o
datã înclinaþia dezvoltatorilor cãtre
proiecte built-to-suit, cu o uºoarã
tentã speculativã, pe o piaþã aflatã
în expansiune".

În ceea ce priveºte suprafaþa tota-
lã care va fi livratã în oraºele regio-
nale, zona centralã a României ºi
partea de vest ºi nord-vest a þãrii au
obþinut votul de încredere al dez-
voltatorilor, cu 55%, respectiv 25%
din livrãrile planificate, completea-
zã sursele citate.

Acestea estimeazã cã, pânã la
sfârºitul anului 2020, urmeazã sã fie
finalizatã o suprafaþã totalã de
aproximativ 580.000 mp de spaþii
industriale, care include atât pro-
iecte în construcþie, cât ºi proiecte
planificate.

Activitatea totalã de leasing din
prima jumãtate a anului 2019 a
însumat 113.000 mp la nivel naþio-
nal , cu 33% mai mare decât
volumul tranzacþionat în aceeaºi
perioadã a anului trecut. Tranzacþii-
le de pre-închiriere au reprezentat
18% din suprafaþa totalã închiriatã,
Bucureºtiul atrãgând 75% din tota-
lul de mp închiriaþi.

''Cea mai doritã zonã din punct de
vedere al tranzacþiilor de închiriere
este nord-vestul Bucureºtiului, care
acoperã 40% din totalul tranzacþii-
lor, urmatã îndeaproape de partea
de vest a oraºului, cu 37%'', a
adãugat Andrei Jerca.

La sfârºitul celui de-al doilea se-
mestru al anului 2019, rata de neo-
cupare din România a atins nivelul
de 5,9%, indicând o uºoarã
creºtere, dupã ce dezvoltatorii s-au
concentrat pe noi proiecte, iar in-
vestitorii ºi-au îndreptat atenþia cã-
tre dezvoltarea de proiecte
semi-speculative de dimensiuni re-
duse. Chiria cerutã pentru parcurile
logistice s-a menþinut la un nivel
constant de 4 euro/mp/lunã.

Andrei Jerca a conchis: "Estimãm
cã nivelul chiriilor va rãmâne con-
stant pânã la sfârºitul anului ºi ne
aºteptãm ca investitorii sã se con-
centreze în continuare pe proiecte
built-to-suit, întrucât ºi-au asigurat
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Dezvoltãrileindustriale
suntrãspânditeîn
proximitãþileCapitalei

(continuare în pagina 12)

üPe segmentul de spaþii industriale ºi
logistice, principalele proiecte aºteptate
pentru anul acesta în România sunt
urmãtoarele:

Proiect Amplasament Suprafaþa în mp Tip investiþie

CTPark Bucharest West Bucureºti 167.000 Extindere

WDP Stefãneºti Bucureºti 59.500 Proiect nou

Southern Industrial Park Craiova 30.000 Proiect nou

Eli Park 1 Chitila Bucureºti 20.000 Proiect nou

WDP Buzãu Buzãu 20.000 Proiect nou

MLP Chitila Bucureºti 20.000 Proiect nou

Global Vision Timiºoara Timiºoara 17.500 Proiect nou
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deja terenurile propice investiþiilor
ºi aºteaptã o cerere fermã de închi-
riere pentru a demara construcþia".

Potrivit lui Vlad Sãftoiu, Research
Analyst Cushman & Wakefield Echi-
nox, dezvoltatorii de spaþii indus-
triale ºi logistice au fost foarte activi
în primul semestru al acestui an, fi-
nalizând spaþii cu o suprafaþã totalã
de 200.000 mp, stocul la nivel na-
þional însumând în prezent 3,61
milioane mp.

Alexandru David, Research
Analyst JLL România ne-a transmis:
"În primul semestru din 2019, au
fost livraþi peste 180.000 mp de
spaþii logistice ºi industriale. În tot
anul 2018 au fost finalizaþi 584.000
mp de astfel de spaþii. Cel mai pro-
babil, pânã la sfârºitul anului curent
se vor adãuga stocului peste
400.000 mp. La sfârºitul primului
semestru, stocul total de spaþii in-
dustriale ºi logistice moderne din
România a depãºit pragul de 4
milioane mp.

Pe segmentul de închirieri de spa-
þii industriale ºi logistice, tranzacþii-
le au crescut la nivel naþional în

acelaºi interval cu 140%, de la
100.700 mp la 240.700 mp".

Majoritatea proiectelor din acest
segment sunt dezvoltate la cerere,
nu speculativ, conform sursei citate.

Colliers: "Circa

300.000 mp de noi

spaþii de depozitare

au fost inauguraþi în

prima jumãtate a

anului 2019"

În jur de 300.000 mp de noi spaþii
de depozitare au fost inauguraþi în
prima jumãtate a anului 2019, pes-
te 40% din aceste spaþii fiind locali-
zate în zona Bucureºtiului. În afara
Capitalei, investiþiile au continuat
sã fie orientate spre oraºele din
Transilvania, unde s-au aflat apro-
ximativ o treime din noile spaþii in-
dustriale ºi logistice, conform spe-
cialiºtilor de la Colliers. Aceºtia ara-
tã cã piaþa continuã sã fie dominatã
de CTP ºi WDP - cei doi jucãtori ge-
nerând, împreunã, peste jumãtate
din noul stoc - însã existã ºi alte
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Andrei Vãcaru, Head of Capital Markets JLL
România, a subliniat: "Evoluþia este în
concordanþã cu trendurile regionale ºi

globale, unde apetitul investitorilor este în
creºtere pentru proiecte industriale ºi de
logisticã, în special datoritã expansiunii

comerþului electronic ºi implicit a spaþiilor
care deservesc retailerii din on-line".



companii care cresc foarte rapid,
cum ar fi Globalworth, P3, MLP sau
Element Industrial. Livrãrile ar pu-
tea ajunge la jumãtate de milion de
metri pãtraþi pânã la finalul anului,
astfel cã stocul total de spaþii de
depozitare moderne ar ajunge la
4,7 milioane mp. Raportat la supra-
faþa þãrii, la economie ºi la popula-
þie, stocul din România pare în con-
tinuare insuficient în comparaþie cu
alte þãri din ECE, astfel cã piaþa poa-
te ajunge la un total de spaþii mo-
derne de depozitare de 8 milioane
mp, pânã la finalul deceniului ur-
mãtor.

Cererea totalã de închiriere a cres-
cut de peste douã ori, în prima
jumãtate a anului acesta, la puþin
peste 240.000 mp, faþã de 110.000
mp în primul semestru din 2018. O
tranzacþie notabilã a fost cea reali-
zatã de Pirelli, care a închiriat
64.000 mp de la WDP în Slatina,
una din cele mai mari tranzacþii din
ultimii ani. Tranzacþia a propulsat
segmentul auto ca lider absolut din
punctul de vedere al cererii totale,
generând peste 52% din contracte-
le de închiriere de spaþii industriale
ºi logistice din prima jumãtate a
anului.

În ultimele 12 luni, în România
preþurile pentru proprietãþi indus-
triale ºi de birouri au crescut (yiel-
durile pe industrial s-au comprimat
cu 50 puncte de bazã, cele pe piaþa
de birouri au scãzut cu 25 puncte
de bazã), în vreme ce pentru retail
au rãmas la acelaºi nivel.

Andrei Vãcaru, Head of Capital
Markets JLL România, a subliniat:
"Evoluþia de mai sus este în concor-
danþã cu trendurile regionale si
globale, unde apetitul investitorilor
este în creºtere pentru proiecte in-
dustriale ºi de logisticã, în special
datoritã expansiunii comerþului
electronic ºi implicit a spaþiilor care
deservesc retailerii din on-line, în
vreme ce centrele comerciale tradi-
þionale îºi pierd din atractivitate,
mai ales în cazul produselor secun-
dare. De menþionat, de asemenea,
cã în contextul aparentei eferves-
cenþe din piaþã, existã riscul ca
spreadul dintre aºteptãrile de preþ
ale cumpãrãtorilor ºi cele ale vânzã-
torilor sã creascã în perioada
urmãtoare".
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Andrei Jerca, Account Director Industrial
Advisory & Transaction Services, CBRE

România subliniazã: "Pânã la sfârºitul anului
estimãm cã vor fi livraþi aproximativ 380.000
mp de spaþii industriale, cele mai multe fiind

situate în zona perifericã a Bucureºtiului".


