
LA SFÂRªITUL LUI IUNIE

Stoculdespaþii
industrialeºilogisticea
ajunsla4,7milioanemp

S
tocul de spaþii indus-
triale ºi logistice a
ajuns la 4,7 milioane
de metri pãtraþi, la
sfârºitul lunii iunie,
dupã cum subliniazã

specialiºtii de la Colliers. Acesta ar
putea depãºi, la finele anului, 5
milioane de metri pãtraþi, dacã
vor fi finalizate toate proiecte
anunþate de dezvoltatori.

Aproximativ 120.000 de metri
pãtraþi de spaþii industriale ºi logi-
stice au venit din zona comerþului
online, în primul semestru al lui
2020, dintre care 100.000 de metri
pãtraþi în vecinãtatea Bucureºtiu-
lui, ceea ce reprezintã mai puþin
de jumãtate din nivelul înregistrat
în urmã cu un an. Explicaþia este
cã unii clienþi au decis sã amâne
planurile de extindere pentru
2021 ºi, de asemenea, o mare par-
te din dezvoltãrile speculative au
fost puse în aºteptare, pe fondul
crizei generate de coronavirus, ar-
gumenteazã consultanþii Colliers

International, ceea ce înseamnã
cã stocul din 2020 e de aºteptat sã
fie cu aproape 30% mai mic decât
potenþialul estimat la începutul
anului.

A doua jumãtate a anului se pre-
conizeazã a fi mult mai activã, cu
aproape 300.000 de metri pãtraþi
estimaþi sã fie livraþi, dintre care
douã treimi în Bucureºti, ca urma-
re a unor contracte semnate re-
cent pentru spaþii în care chiriaºii
se aºteaptã sã se mute cât mai ra-
pid. Astfel, la sfârºitul lunii iunie,
stocul total se spaþii industriale ºi
logistice a ajuns la 4,7 milioane de
metri pãtraþi, dintre care 2,4 milio-
ane de metri pãtraþi în Bucureºti.

Laurenþiu Duicã, Partner & Head
of Industrial Agency la Colliers
International, aratã: "Cererea tota-
lã a ajuns la 249.000 de metri pã-
traþi în prima jumãtate a acestui
an, nivel similar comparativ cu
primul semestru al anului trecut.
Performanþele bune au fost obþi-
nute în mare parte ca urmare a

douã tranzacþii importante ale
lanþului Profi, care au reprezentat
aproape jumãtate din totalul su-
prafeþei brute închiriate (GLA) în
2020. Sectorul retail/FMCG a ge-
nerat aproape 50,2% din tranzac-
þii, urmat la o distanþã importantã
de sectorul de producþie (19,4%)
ºi de cel de logisticã (14%)".

Concurenþa sãnãtoasã în rândul
dezvoltatorilor a contribuit la
menþinerea chiriilor, în ciuda pie-
þei de leasing tot mai puternice
din ultimii ani. În consecinþã, chi-
riile sunt destul de bune pentru
chiriaºi, în zona a 3,8-3,9 euro pe
metru pãtrat pentru spaþii indu-
striale ºi logistice primare din ju-
rul Bucureºtiului ºi în jur de
3,7-3,9 euro în alte localitãþi din
þarã, în zone foarte bune, conform
sursei citate.

Consultanþii Colliers Internatio-
nal remarcã faptul cã, pe fondul
pandemiei, beneficiile pentru chi-
riaºi au crescut, proprietarii ofe-
rind mai multe luni de graþie la
plata chiriei decât înainte, iar în
unele cazuri chiria netã poate scã-
dea cu aproximativ 20%, faþã de
aproximativ 13% înainte. Rata de
neocupare rãmâne la un nivel
confortabil, de 7-8%, fãrã schim-
bãri majore pe fondul crizei coro-
navirusului. Astfel de niveluri sunt
în concordanþã cu o piaþã neutrã,
dar indicã o componentã semnifi-
cativã a evoluþiilor speculative (in-
clusiv livrãrile din ultimii ani), plus
o piaþã competitivã, care înclinã
balanþa în favoarea chiriaºilor.

Reprezentanþii Echinox susþin cã
segmentul de spaþii industriale ºi
logistice a fost cel mai activ în pri-

mul semestru al acestui an, fiind
finalizate noi proiecte cu o supra-
faþã totalã de 205.000 mp, în
uºoarã creºtere faþã de aceeaºi
perioadã din 2019.

Cererea de spaþii industriale, în
perioada analizatã, a ajuns la
aproape 269.000 mp, puþin peste
cei 260.000 mp înregistraþi în pri-
mul semestru din 2019.

Cel mai mare volum al cererii a
venit de la companiile din FMCG,
care au închiriat jumãtate din vo-
lumul total înregistrat în prima ju-
mãtate a anului (126.000 mp), din
producþie (24%, respectiv 60.000
mp) ºi cu activitãþi în domeniul di-
stribuþiei ºi logisticii (18%, 45.200
mp).

Bucureºtiul a atras cea mai mare
parte din cererea de spaþii indu-
striale ºi logistice din þarã, respec-
tiv 32% (aproximativ 81.000 metri
pãtraþi), acesta fiind urmat de Ti-
miºoara (68.400 metri pãtraþi),
Craiova (57.500 metri pãtraþi) ºi
Arad, cu aproape 20.000 de metri
pãtraþi tranzacþionaþi.

Din punct de vedere al livrãrilor,
în primele ºase luni ale anului dez-
voltatorii au finalizat aproximativ
300.000 metri pãtraþi de spaþii mo-
derne industriale ºi de logisticã.

Pe piaþa industrialã, procentul
spaþiilor neocupate a crescut, în
trimestrul al doilea, la 5,68%, de la
5,05% în primele trei luni ale anu-
lui, la nivel national ºi la 6,8% de la
5,84% în Bucureºti ºi Ilfov.

18 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2020

Piaþa imobiliarã



19


