
Piaþaindustrialã
aavutunritmde
dezvoltareaccelerat

P
iaþa industrialã ºi de
logisticã a continuat
ritmul de dezvoltare
accelerat, stocul total
ajungând la 6 mi-
l ioane de mp la

sfârºitul semestrului întâi, în
creºtere faþã de valoarea de 5,6 mi-
lioane înregistratã la începutul anu-
lui, potrivit specialiºtilor de la Col-
liers. Aceºtia aratã cã numãrul de
tranzacþii raportate public în pri-
mele ºase luni ale acestui an a fost
de circa 400.000 mp, însã valoarea
totalã a tranzacþiilor este cu cel pu-
þin 30% mai mare. Creºterea costu-
rilor de construcþie începe sã punã
presiune pe chiriile care au fost sta-
bile în ultimii ani ºi au gravitat în ju-
rul valorii de 3,8-3,9 euro pe mp în
jurul Bucureºtiului, însã cele mai re-
cent construite depozite ajung la
chirii de 4,3-4,5 euro pe mp, subli-
niazã sursele citate. Acestea ne-au
spus cã rata de neocupare se men-
þine redusã, în intervalul 5-6%, iar

perspectivele de dezvoltare accele-
ratã continuã, România având un
deficit considerabil în ceea ce
priveºte stocul de spaþii moderne
de industrial ºi logisticã. "Din es-
timãrile noastre, stocul care poate
satisface pe deplin cererea internã
este în jurul valorii de 10 milioane
de mp, iar aceastã valoare nu in-
clude relocãrile pe care începem sa
le vedem din S-E Asiei în CEE", con-
chide Colliers.

ªi Vlad Saftoiu, Head of Research
Cushman & Wakefield Echinox,
susþine cã majorarea preþurilor
materialelor de construcþii a pus
presiune pe chiriile proiectelor
nou construite, mai ales pe piaþa
industrialã: "În primul semestru al
anului curent au fost spaþii cu o
suprafaþã cumulatã de 547.000
metri pãtraþi, în creºtere cu 52%
faþã de perioada similarã a anului
precedent.

La jumãtatea anului, 86% din su-
prafaþa tranzacþionatã a fost re-

prezentatã de contracte noi ºi de
proiecte de relocare, restul de
14% rezultând din reînnoirile de
contracte. Bucureºtiul a atras pe-
ste 54% din volumul tranzactio-
nat, o activitate importantã fiind
observatã ºi în Ploieºti (16% din

volumul tranzacþionat), Timiºoara
(6%) ºi Cluj (3%).

Stocul de spaþii industriale ºi de
logisticã la nivel naþional a ajuns
la 5,9 milioane metri pãtraþi, din
care aproape 3 milioane de metri
pãtraþi în Bucureºti, iar restul în
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Spaþii industriale aflate în
construcþie

Proiect Suprafaþa Dezvoltator

inchiriabilã (m2)

CTPark Bucharest West 71.000 CT
- extindere
CTPark Oradea - extindere 60.500 CTP
WDP Park Timisoara - extindere 57.000 WDP
CTPark Timisoara - extindere 40.400 CTP
Chitila Logistics Hub - extindere 37.000 Global Vision
ELI Park 3 Bucureºti - extindere 30.000 Element Industrial
Logicor Bucharest I Mogosoaia 21.000 Logicor
- extindere
ELI Park 4 Bucureºti 20.000 Element Industrial



þarã. În Bucuresti, stocul de spaþii
moderne de birouri totalizeazã
aproape 3,3 milioane de metri pã-
traþi.

La nivel naþional, stocul de spaþii
de retail se situeazã la 4,1 milioa-
ne de metri pãtraþi, din care 2,336
milioane de metri pãtraþi repre-
zintã proiecte de tip mall".

Printre cele mai importante pro-
iecte în desfãºurare sunt:

-CTPark Oradea (Cargo) - 60.500

mp, dezvoltat de CTP;
-WDP Park Timiºoara - 57.000

mp, dezvoltat de WDP pentru un
nou depozit Profi;

-Logicor Mogoºoaia Phase IV -
21.000 mp, dezvoltat de Logicor.

Daniela Gavril, Head of Research
la CBRE Romania, ne-a precizat cã
valoarea chiriilor fie a crescut
uºor, fie a stagnat, în funcþie de
segment. Pentru industrial, nive-
lul chiriei contractuale (headline

rent) se menþine la 3,9 euro/mp
pe lunã, apreciazã domnia sa.
Aceasta apreciazã: "Cererea de
închiriere spaþii diferã în funcþie
de segment. Aºadar, la finalul pri-
mului semestru, pe segmentul in-
dustrial, stocul total a depãºit 6
m i l i oane m p. A pr oxi m at i v
500.000 mp au fost închiriaþi, în
creºtere cu aproape 40%, compa-
rativ cu prima jumãtate din 2021.
C r eºt er i le pieþ e lor d e I nd u-
strial&Logisticã ºi Retail sunt su-
sþinute în principal de intrarea pe
piaþã de noi companii, un trend
care se menþine, având în vedere
cã România capãtã conturul unui
pol de business din ce în ce mai
atractiv în regiunea CEE ºi în Euro-
pa. Segmentul clãdirilor de birou-
ri, care per ansamblu în România
a ajuns la un stoc de 4,3 milioane
mp în prima jumãtate din an, este
însã cel mai efervescent sector în
ceea ce priveºte activitãþile de
închiriere. Având în vedere reî-
nceperea activitãþii la birou ºi mo-
dul de lucru în format hibrid, dar
mai ales lipsa de angajaþi în do-
meniu, companiile vor sã se dife-
renþe pe piaþa muncii prin spaþii
de birouri mult mai generoase,
dar ºi flexibile. Concret, pentru a
atrage ºi reþine angajaþii, compa-
niile de IT folosesc spaþiul de biro-
uri ca un diferenþiator tot mai im-
portant în recrutare ºi în poziþia
lor ca angajator de top, lucru de-
monstrat în aceastã perioadã de o
serie importantã de companii din
acest sector care au dorit sã se re-
locheze în spaþii mai mari".

Peste 335.300 mp urmeazã sã fie
adãugaþi stocului total de spaþii

de birouri pânã la finalul anului,
ajungând la un total de 4,7 milioa-
ne mp în întreaga þarã, în creºtere
cu 9%, însã o situaþie aparte este
generatã de Capitalã, acolo unde
se aflã trei sferturi din stocul de
spaþii de birouri ºi unde livrãrile
de spaþii de birouri noi au scãzut
semnificativ în ultimii ani, urmând
sã atingã un minim istoric în 2024,
pe fondul blocajului urbanistic
impus de administraþia Capitalei,
a completat Daniela Gavril.

În opinia lui Alexandru David,
Haed of Research JLL Romania, pe
industrial, randamentul a scãzut
de la 8% în trimestrul al doilea
2021 pânã la 7,5% în primul tri-
mestru al acestui an, nivel menþi-
nut ºi în trimestrul second din
2022.

Dacã ne uitam la volumul total
de tranzacþii de închiriere spaþii
industriale din România, în prima
jumãtate a anului curent acesta a
crescut cu 19% faþã de aceeaºi pe-
rioadã din 2021, potrivit sursei ci-
tate. În acelasi timp, stocul mo-
dern de clãdiri industriale ºi logi-
stice oferite la închiriere la nivel
naþional era de aproape 6 milioa-
ne de mp.

"Pe industrial putem spune cã
avem un raport echilibrat între ce-
rere ºi ofertã, având în vedere cã
rata de neocupare este micã
(2,6% la nivel naþional la sfârºitul
trimestrului al doilea 2022) ºi sunt
destui dezvoltatori care pot con-
strui oricând la cerere spaþii noi",
ne-a mai spus Alexandru David.
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"Pe industrial putem spune cã avem un ra-
port echilibrat între cerere ºi ofertã, având în
vedere cã rata de neocupare este micã (2,6%
la nivel naþional, la sfârºitul trimestrului al
doilea 2022) ºi sunt destui dezvoltatori care
pot construi oricând la cerere spaþii noi", ne-a
mai spus Alexandru David.
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