
CUSHMAN & WAKEFIELD ECHINOX:

"Sectorul industrial
ºi logistic - cel mai
performant segment
imobiliar, de la
începutul pandemiei"

S
egmentul industrial
ºi logistic a fost de
departe cel mai per-
formant dintre toate
segmentele imobi-
liare, de la începutul

pandemiei ºi pânã acum, volu-
mul spaþiilor tranzacþionate de
la finalul trimestrului întâi 2020
(începutul crizei sanitare) pânã
astãzi depãºind 1,2 milioane de
metri pãtraþi la nivel naþional, o
creºtere de aproximativ 120%
comparativ cu cele cinci tri-
mestre precedente (Q1 2019 -
Q1 2020), ne-au spus specialiºtii
din cadrul Cushman & Wake-

field Echinox. Aceastã evoluþie
se datoreazã, printre altele, ex-
ploziei retailului online, ce a în-
registrat o creºtere de 40%, în
2020, conform acestora.

În ceea ce priveºte celelalte
sectoare, spaþiile industriale ºi
logistice au însumat 4,8 milioa-
ne de metri pãtraþi, din care 2,4
milioane în Bucureºti, iar stocul
total de spaþii de retail modern
(centre comerciale, parcuri de
retail ºi galerii comerciale) este
de 4 milioane de metri pãtraþi la
nivel naþional, din care1,2 mili-
oane de metri pãtraþi se regã-
sesc în Bucureºti.

Dezvoltatorii au în construcþie
circa 480.000 de metri pãtraþi de
noi spaþii logistice ºi industriale,
fapt ce confirmã apetitul din ce
în ce mai crescut pentru aceastã
piaþã, care a performat cel mai
bine în perioada pandemiei, su-
bliniazã specialiºtii citaþi. Potri-
vit acestora, spaþiile industriale
ºi logistice sunt tranzacþionate la
valori cuprinse între 500 ºi 600
deeuro/mp închiriabil, valori ce
au rãmas relativ stabile, în ulti-
mii ani.

În primul semestru al anului
curent au fost închiriate spaþii
logistice ºi industriale cu o su-

prafaþã cumulatã de 360.000 de
metri pãtraþi, în creºtere cu 21%
faþã de perioada similarã a anu-
lui precedent, potrivit datelor
firmei de consultanþã imobiliarã
Cushman & Wakefield Echinox.
Dupã un volum de 200.000 de
metri pãtraþi tranzacþionaþi în
primele trei luni ale anului, în cel
de-al doilea trimestru dezvolta-
torii au mai parafat tranzacþii
pentru spaþii cu o suprafaþã de
160.000 metri pãtraþi.

La jumãtatea anului, reînnoiri-
le de contracte au reprezentat
16% din volumul tranzacþionat,
astfel cã cererea a fost determi-
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natã în primul rând de contracte
noi ºi de proiecte de relocare.
"Bucureºtiul a atras aproape
63% din volumul tranzacþionat,
o activitate importantã fiind ob-
servatã ºi în Sibiu (7% din volu-
mul tranzacþionat), Timiºoara ºi
Piteºti (câte 6%). Printre cele
mai importante tranzacþii ale ce-
lui de-al doilea trimestru pot fi
menþionate acordul pentru reî-
nnoirea ºi extinderea depozitu-
lui Altex din cadrul proiectului
P3 Bucharest A1 sau închirierea
de cãtre A&D Pharma a unui de-
pozit de 9.000 mp în cadrul
CTPark Sibiu".

Dupã un prim trimestru mo-
dest în ceea ce priveºte livrãrile
de spaþii noi, cu doar 30.000 mp
daþi în folosinþã, dezvoltatorii au
accelerat ritmul construcþiilor,
tãind panglica, în cel de-al doi-
lea trimestru, pentru spaþii noi
cu o suprafaþã de 177.400 mp.
Cele mai importante livrãri au
fost reprezentate de un imobil
nou cu o suprafaþã de 70.000
mp din cadrul CTPark Bucharest
West, alãturi de centrul de distri-
buþie de 58.000 mp livrat de
WDP pentru Profi la Craiova ºi
de ultima clãdire (30.400 mp) a
p r o i ec tu lu i VGP Par k di n

Timiºoara, au adãugat specia-
liºtii.

Rodica Târcavu, Partner, Indu-
strial Agency, Cushman & Wake-
field Echinox, a declarat: "Piaþa
logisticã ºi industrialã ºi-a conti-
nuat evoluþia ºi în prima parte a
acestui an, observând un echili-
bru bun între cerere ºi ofertã,
atât în Bucureºti, cât ºi în oraºele
reprezentative. Majoritatea dez-
voltatorilor sunt activi, având
proiecte în derulare, iar compa-
niile provenind preponderent
din retail online, distribuþie ºi lo-
gisticã îºi consolideazã volume-
le, într-un context economic în
care populaþia îºi menþine apeti-
tul pentru consum la un nivel ri-
dicat".

Dezvoltatorii au în construcþie
spaþii noi cu o suprafaþã cumu-
latã de peste 630.000 de metri
pãtraþi. Bucureºtiul rãmâne cea
mai activã piaþã, cu proiecte de
peste 400.000 de metri pãtraþi în
construcþie, astfel cã stocul mo-
dern de spaþii logistice din jurul
Capitalei se apropie de pragul
de 3 milioane de metri pãtraþi.
Dezvoltatorii sunt, de aseme-
nea, activi în Constanþa, Cluj,
Timiºoara, Piteºti sau Arad,
astfel cã piaþa spaþiilor logistice

îºi continuã dezvoltarea din-
tr-un colþ în altul al þãrii, în spe-
cial de-a lungul coridorului IV
paneuropean.

Colliers: "Prima
jumãtate a lui 2021
aratã excepþional
pentru sectorul
industrial ºi logistic"

Prima jumãtate a lui 2021 aratã
excepþional pentru sectorul in-
dustrial ºi logistic, cererea totalã
crescând la aproape 394.000 de
metri pãtraþi în tranzacþii de lea-
sing, de la aproape 289.000 de
metri pãtraþi de spaþii de depo-
zitare moderne tranzacþionate
în aceeaºi perioadã a anului tre-
cut, aratã Colliers în raportul de
piaþã privind evoluþia pieþei

imobiliare în primul semestru
din 2021. Performanþa înregis-
tratã în prima jumãtate a anului
ar putea face ca anul 2021 sã
stabileascã un nou record de
tranzacþii de leasing pentru al
doilea an consecutiv.

Printre altele, specialiºtii Col-
liers subliniazã: "Pe sectoare, în
timp ce anul trecut a aparþinut
sectorului bunurilor de larg con-
sum ºi comerþului cu amãnuntul
în general, anul acesta a fost
rândul sectorului logistic sã re-
prezinte aproape 40% din tota-
lul tranzacþiilor de leasing". În
condiþiile în care stocul total de
spaþii industriale ºi logistice mo-
derne pe cap de locuitor din
România este abia la jumãtate
din cel al Poloniei, dar nivelurile
de consum sunt similare, con-
sultanþii Colliers se aºteaptã ca
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Dupã un prim trimestru modest în ceea ce
priveºte livrãrile de spaþii noi, cu doar 30.000

mp daþi în folosinþã, dezvoltatorii au
accelerat ritmul construcþiilor, tãind

panglica, în cel de-al doilea trimestru,
pentru spaþii noi cu o suprafaþã de

177.400 mp.



aceastã dinamicã sã se menþinã
pe termen mediu, cu potenþial
de a se apropia de pragul de 10
milioane de metri pãtraþi de de-
pozite moderne pânã la sfârºitul
acestui deceniu.

La rezultatul bun înregistrat la
sfârºitul lunii iunie contribuie
semnificativ douã tranzacþii
considerate cele mai mari ale
an ulu i - p r o i ec tu l C T P de
102.000 de metri pãtraþi pentru
Quehenberger Logistics de
lângã Bucureºti ºi reînnoirea
contractului pe 10 ani de cãtre
producãtorul de automobile
Dacia pentru depozitul de
69.000 de metri pãtraþi deþinut
de Globalworth în Piteºti, aratã
Colliers. Sectorul logistic a ge-

nerat, în total, aproape 40% din
totalul tranzacþiilor, urmat de
sectorul auto (22%) ºi de cel de
retail/FMCG (12%). Cu toate
acestea, având în vedere cã ma-
joritatea acestor tranzacþii sunt
legate indirect de cheltuieli spe-
cifice unei gospodãrii, de pildã,
consultanþii Colliers apreciazã
cã se poate spune în continuare
cã sectoarele legate de consum
continuã sã stimuleze, direct sau
indirect, cererea de depozite.

România a înregistrat un stoc
total de facilitãþi industriale ºi
logistice moderne de 5,3 milioa-
ne de metri pãtraþi la sfârºitul lui
2020, iar dezvoltatorii promit
peste 800.000 de metri pãtraþi
de noi depozite în 2021, deºi o

parte dintre acestea ar putea fi
amânate pânã în 2022. Noile li-
vrãri sunt necesare atât pentru a
þine cont de cererea robustã, cât
ºi pentru a înlocui un stoc sem-
nificativ de depozite mai vechi,
care nu corespund cerinþelor
tehnice ºi de siguranþã actuale,
ceea ce ar trebui sã ducã stocul
total spre nivelul de 6 milioane
de metri pãtraþi.

Lucian Opriº, Associate Direc-
tor Industrial Agency la Colliers,
aratã: "Livrãrile de noi depozite
continuã sã se facã mai ales în
jurul Bucureºtiului, dar nu nu-
mai, pentru cã destul de multe
regiuni din Transilvania rãmân
atractive, la fel ºi unele regiuni
sudice ale þãrii. Nume cunoscu-
te, precum CTP, WDP, Element
Industrial, VGP, ºi, mai recent,
Globalworth/Global Vision,
rãmân companiile care se ex-
tind cel mai mult sau îºi intensi-
ficã investiþiile. Ceea ce este ºi
mai important este faptul cã
atractivitatea pieþei I&L conti-
nuã sã atragã nume noi din alte

domenii ale scenei imobiliare,
cum ar fi cel rezidenþial sau de
birouri - Speedwell, de exemplu.
De asemenea, este important
de remarcat faptul cã, pe lângã
cei peste jumãtate de milion de
metri pãtraþi livraþi de proprieta-
rii consacraþi, alte companii -
majoritatea FMCG-uri, dar ºi de-
stule companii de producþie,
continuã sã-ºi dezvolte propria
reþea de depozite".

În ansamblu, existã unele sem-
ne cã ar putea exista mai multã
activitate în zona de producþie,
nu doar pe partea de logisticã,
noteazã consultanþii Colliers,
dar multe lucruri depind de
îmbunãtãþirea infrastructurii su-
ficient de mult încât sã poatã fi
deblocate noi regiuni ale þãrii cu
forþã de muncã suficientã ºi re-
lativ ieftinã. Perspectivele par
încurajatoare, iar infrastructura
pare sã se îmbunãtãþeascã ra-
pid. În primele ºase luni ale lui
2021, cheltuielile statului pentru
infrastructura rutierã (fãrã fon-
duri UE) au depãºit 2,1 miliarde
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România a înregistrat un stoc total de
facilitãþi industriale ºi logistice moderne de
5,3 milioane de metri pãtraþi la sfârºitul lui

2020, iar dezvoltatorii promit peste 800.000
de metri pãtraþi de noi depozite în 2021, deºi

o parte dintre acestea ar putea fi amânate
pânã în 2022.



lei, ceea ce reprezintã o cifrã de
câteva ori mai mare decât orice
alt prim semestru din anii prece-
denþi. Împreunã cu miliardele
de euro care vor veni prin inter-
mediul fondurilor UE, harta
româneascã a pieþei logistice ºi
industriale ar putea arãta destul
de diferit în câþiva ani, cu mult
mai multe puncte fierbinþi în
partea de nord a þãrii sau în re-
giunea Moldovei, evidenþiazã
consultanþii citaþi.

Rata de neocupare pentru spa-
þiile de depozitare clasa A a rã-
mas, în general, în jur de 7-8%,
în medie, inclusiv în Bucureºti,
iar chiriile au fost, de asemenea,
destul de stabile în ultimii ani,
datoritã concurenþei puternice
venite din partea ofertei, între
3,8 ºi 3,9 euro pe metru pãtrat
pentru proprietãþile prime clasa
A din jurul Bucureºtiului ºi puþin
mai mici în majoritatea celorlal-
te pãrþi ale þãrii care sunt desti-
naþii active.

Victor Cosconel, noul Head of
Industrial & Business Develop-
ment în cadrul Colliers, sublinia-
zã: "Creºterea vertiginoasã la
care asistãm de mai bine de un
an în ceea ce priveºte preþurile
de construcþie, cu unele costuri

ale materialelor care au crescut
de douã sau de trei ori, este po-
sibil ca, în cele din urmã, sã
punã presiune asupra chiriilor,
deoarece este puþin probabil ca
dezvoltatorii sã suporte o astfel
de creºtere a costurilor. Cu toate
acestea, piaþa este cea care re-
glementeazã preþurile, nu co-
sturile, iar concurenþa venitã din
partea ofertei ar trebui sã limite-
ze într-o anumitã mãsurã creºte-
rea chiriilor. Continuãm sã pu-

nem accentul pe comerþul elec-
tronic ca fiind un motor impor-
tant al cererii viitoare de spaþii
industriale ºi logistice, deoarece
vânzãrile online au crescut ex-
p o n en þ i a l î n ul t i m i i an i ,
ajungând la 5,6 miliarde de euro
în 2020, de la 1,4 miliarde de
euro în 2015. Aºadar, o creºtere
de patru ori în doar jumãtate de
deceniu. Pentru operaþiunile lo-
gistice dedicate vânzãrilor onli-
ne, zonele din jurul Bucureºtiu-

lui rãmân cele mai atractive, de-
oarece locuitorii sãi genereazã
aproape un sfert din totalul sala-
riilor câºtigate în þarã, plus cã
deþine majoritatea persoanelor
mai bogate, care au înclinaþia de
a cumpãra online".

În opinia surselor citate, este
p o s i b i l c a ac es t i n ter es î n
creºtere sã ducã ºi la unele tran-
zacþii de tip sale-and-leaseback,
deoarece unele companii ar pu-
tea încerca sã profite de aceastã
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Victor Cosconel, noul Head of
Industrial & Business Development
în cadrul Colliers, subliniazã:
"Creºterea vertiginoasã la care
asistãm de mai bine de un an
în ceea ce priveºte preþurile de
construcþie, cu unele costuri ale
materialelor care au crescut
de douã sau de trei ori, este posibil
ca, în cele din urmã, sã punã
presiune asupra chiriilor, deoarece
este puþin probabil ca dezvoltatorii
sã suporte o astfel de creºtere a
costurilor".



piaþã ºi sã-ºi vândã portofoliul
de depozite pentru a face rost
de cash ºi a se extinde în activi-
tatea lor principalã.

Lucian Opriº, Associate Direc-
tor Industrial Agency la Colliers,
completeazã: "Disponibilitatea
limitatã a forþei de muncã rãmâ-
ne o problemã în anumite pãrþi

ale þãrii, dar, din nou, acest lucru
nu este încã îngrijorãtor, pentru
cã România pare sã se descurce
mai bine decât alte þãri din regiu-
ne la acest aspect. Deocamdatã,
atâta timp cât tendinþele econo-
mice favorabile se menþin ºi pro-
misiunile de investiþii în infra-
structurã sunt îndeplinite, pers-

pectivele pentru piaþa industrialã
ºi logisticã din România sunt cât
se poate de optimiste".

Cel mai probabil cã ºi urmãtorii
câþiva ani vor aduce o creºtere
acceleratã în industrie, pentru
cã stocul de spaþii industriale ºi
logistice moderne este mic
comparativ cu ritmul rapid al

dezvoltãrii econo-
mice din ultimul
deceniu, la care se
adaugã ºi creºteri-
le viitoare aºtep-
tate. În consecin-
þã, chiar ºi o apro-
piere de nivelul
prezent de depo-
zite moderne pe
cap de locuitor al
Poloniei ar însem-
na depãºirea pra-
gului de 10 milio-
ane de metri pã-
traþi de spaþii in-
dustriale ºi logisti-
c e m o der n e î n
R o m ân i a , n i v e l
care cu siguranþã
p o ate f i at i n s .
Urmãtorul dece-

niu va aduce ºi câteva tendinþe
majore care vor avea un impact
major asupra industriei, pornind
de la aplicarea unor reguli de
mediu mai stricte ºi pânã la grã-
birea proceselor de automatiza-
re.

La nivel naþional, stocul de
spaþii industrial ºi logistice este
de 5,2 milioane de mp, din care
2,569 milioane mp în Bucuresti
ºi Ilfov, informeazã JLL România.

Conform consultanþilor de la
JLL, pe industrial, putem re-
marca apariþia unui nou tip de
investitor, fondurile de prive
equity, prin intrarea Oresa Ven-
tures pe piaþã, care a achiziþio-
nat parcul industrial Solo Iaºi de
la Grupul Tester.

Pe piaþa industrialã, în Bucu-
reºti rata de neocupare este de
6,4% (faþã de 6,8% în iunie 2020)
ºi de 3,9% la nivel naþional
(comparativ cu 5,68% în iunie
2020).
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Lucian Opriº, Associate
Director Industrial
Agency la Colliers a
declarat: "Disponi-
bilitatea limitatã a
forþei de muncã
rãmâne o problemã în
anumite pãrþi ale þãrii,
dar, din nou, acest lucru
nu este încã îngrijo-
rãtor, pentru cã Româ-
nia pare sã se descurce
mai bine decât alte þãri
din regiune la acest
aspect".

Proiecte de spaþii industriale

Proiect Locaþie Suprafaþa (m2) Tip

CTPark Bucharest West Bucureºti 86.000 Extindere

WDP Stefãneºti Bucureºti 37.700 Extindere

CTPark Bucharest North Bucureºti 20.000 Proiect nou

CTPark Bucharest Bucureºti 20.000 Extindere

CTPark Timiºoara 2 Timiºoara 20.000 Extindere

WDP Cluj North Cluj-Napoca 19.600 Proiect nou

Timisoara Industrial Park II Timiºoara 19.500 Extindere

Constanþa Business Park Constanþa 19.000 Extindere


