
CU UN VOLUM DUBLU DE TRANZACÞII ÎN 2020 FAÞÃ DE 2019

Segmentul industrial -
vedeta pieþei imobiliare

S
egmentul industrial a
fost de departe vede-
ta pieþei imobiliare,
înregistrând un volum
de tranzacþii de circa 1
milion de metri pãtraþi

în 2020, aproape dublu faþã de va-
lorile din 2019. Pe piaþa localã a
spaþiilor logistice ºi industriale a

accelerat expansiunea, anul tre-
cut, atât prin prisma cererii, care
s-a apropiat de pragul de 1 milion
de metri pãtraþi, cât ºi în ceea ce
priveºte livrãrile de noi spaþii, care
au atins suprafaþa de 649.000 de
metri pãtraþi, ambii indicatori
atingând noi recorduri, potrivit
datelor companiei de consultanþã

imobiliarã Cushman & Wakefield
Echinox.

Spre deosebire de alte segmen-
te ale pieþei imobiliare, sectorul
logistic a beneficiat de contextul
creat de situaþia globalã printr-o
creºtere semnificativã a nevoii de
spaþii de depozitare, aratã specia-
listul. Aceastã cerere a fost gene-

ratã în prinicipal de sectoarele de
retail, e-commerce ºi FMCG, com-
paniile cãutând sã îºi maximizeze
eficienþa operaþionalã ºi volumul
vânzãrilor prin scurtarea lanþurilor
de aprovizionare ºi a timpului de
livrare cãtre consumatorii finali.
Astfel, cererea a venit în special
din zona de retail, care a fost ne-
voitã sã se adapteze la volumul în
creºtere al solicitãrilor sau la avan-
sul vânzãrilor online.

"Profi, Carrefour, Selgros, IKEA,
Brico Depot, XXXLutz, Mobexpert,
Decathlon, LPP sau Bebe Tei sunt
doar o parte dintre retailerii care
au semnat contracte relevante de
închiriere în 2020, alãturi de alþi
jucãtori importanþi din online,
precum Notino, Boutique Mall,
epantofi.ro, elefant.ro sau mobi-
lier1.ro. De altfel, companiile de
retail ºi e-commerce au închiriat
spaþii cu o suprafaþã cumulatã de
454.000 de metri pãtraþi, având o
cotã de piaþã de 46% în volumul
tranzacþionat. Alte sectoare active
au fost cel al operatorilor logistici
(14%), automotive (11%) ºi indus-
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Piaþa imobiliarã

Rodica Târcavu, Cushman
& Wakefield Echinox: "În
aceastã conjuncturã dina-
micã, în continuã schimba-
re ºi cu multe provocãri,
am reuºit sã construim un
portofoliu important de
chiriaºi, precum: Mega
Image, TNT/ Fedex, AD
Pharma / Dr. Max, Notino,
Fildas, Danfoss, Bebe Tei,
Nunner Logistics, cãrora le
mulþumim pentru
încredere ºi colaborarea
excelentã".



tria farmaceuticã (8%)", subliniazã
sursa citatã.

Conform acesteia, Bucureºtiul a
atras anul trecut 65% din volumul
tranzacþionat, în timp ce Timi-
ºoara ºi-a reconfirmat poziþia de
cea mai activã piaþã regionalã, cu
aproape 100.000 de metri pãtraþi
tranzacþionaþi.

Rodica Târcavu, Partner, Indus-
trial Agency, Cushman & Wake-
field Echinox, aratã: "În aceastã
conjuncturã dinamicã, în conti-
nuã schimbare ºi cu multe provo-
cãri, am reuºit sã construim un
portofoliu important de chiriaºi,
precum: Mega Image, TNT/ Fedex,
AD Pharma / Dr. Max, Notino, Fil-
das, Danfoss, Bebe Tei, Nunner
Logistics, cãrora le mulþumim
pentru încredere ºi colaborarea
excelentã. Din perspectiva dez-
voltatorilor, am consolidat relaþii-
le cu partenerii noºtri, nume mar-
cante în piaþa de profil, precum
CTP, WDP, VGP, Logicor ºi Global
Vision, care ne-au susþinut în pro-
cesul de tranzacþionare".

În opinia lui Andrei Brinzea, Part-
ner, Land & Industrial Agency,
Cushman & Wakefield Echinox,
2021 se anunþã un an la fel de di-
namic ºi consistent din perspecti-

va cererii ºi a proiectelor logistice
noi, în condiþiile în care dezvolta-
torii au deja în construcþie spaþii
cu o suprafaþã cumulatã de apro-
ximativ 450.000 de metri pãtraþi.
Bucureºtiul rãmâne cea mai activã
piaþã, în jurul Capitalei fi ind
concentrate circa 60% din noile li-
vrãri. Dezvoltãrile continuã ºi în
oraºele cheie, cu potenþial econo-
mic ºi logistic consacrat, cum ar fi
Cluj, Timiºoara, Braºov, Ploieºti,

Craiova sau Sibiu.
Pe piaþa industrialã ºi de logisti-

cã, rata de neocupare era estima-
tã la 5% la nivel national ºi la 8,1%
în Bucureºti.

Viorel Opaiþ, business develop-
ment director JLL România, ne-a
spus cã, pentru spatiile industria-
le, chiria medie s-a mentinut la
3,6-4 euro/mp/lunã în Bucureºti ºi
în vecinatate ºi la 3-4 euro/mp/
lunã în alte regiuni din þarã.

Specialistul apreciazã cã zona de
industrial/logisticã va avea din
nou un an bun, însã va fi greu de
depãºit volumul tranzactionat de
anul trecut, care a inclus câteva
tranzactii foarte mari.
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În opinia lui Andrei Brinzea,
Cushman & Wakefield

Echinox, 2021 se anunþã
un an la fel de dinamic ºi

consistent din perspectiva
cererii ºi a proiectelor logis-
tice noi, în condiþiile în care
dezvoltatorii au deja în con-
strucþie spaþii cu o suprafaþã

cumulatã de aproximativ
450.000 de metri pãtraþi.
Bucureºtiul rãmâne cea

mai activã piaþã, în jurul
Capitalei fiind concentrate
circa 60% din noile livrãri.


