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1.

INTRODUCERE

Piața spațiilor logistice și industriale a fost și este și in prezent motorul pieței imobiliare
românești, aceasta datorită elasticității mai reduse a acestui segment la fluctuațiile economice.
Anul 2015 a consemnat câteva tranzacții importante pe piața spațiilor industriale care au dus
la concentrarea pieței în mâna câtorva jucători de calibru între care liderul CTP, Blackstone
care a achiziționat prin subsidiara sa Logicor portofoliul de investiții industriale deținut de
Immofinanz, WDP etc. Anul 2016 nu a rămas nesemnificativ pe această piață, consemnând
achiziția P3 Logistic Park de către GIC, fondul suveran din Singapore pentru 2,4 mld. euro. În
acest context, P3 continuă activitatea de extindere a parcului logistic pe care îl deține în
București și care urmează a crește cu 300.000 mp de spații logistice până la finalul anului
viitor.
Dezvoltări importante se remarcă și din partea altor jucători de pe piață. CTP spre
exemplu și-a continuat expansiunea prin dezvoltarea de proiecte de spații industrial de-a
lungul autostrăzii A1, cum este Faurecia, în timp ce WDP a anunțat construirea unui nou park
logistic în apropierea capitalei, precum și alte patru proiecte ce vor fi finalizate la Rm. Vâlcea
pentru Faurecia, Brăila pentru Yazaki și Sibiu pentru Siemens și DPD, după ce a finalizat
proiectele de la Brașov pentru Inter Cars și Ploiești pentru Federal Mogul. Cu toate acestea
remarcăm o moderare a ritmului de creștere a pieței spațiilor industriale, ce reflectă o
stabilizare a acestui segment.
În ceea ce privește piața închirierilor de spații industriale, aceasta se menține activă,
printre tranzacțiile importante ale anului 2017 fiind cea încheiată de Carrefour pentru 30000
mp în P3 Logistic Park, 29000 mp închiriați de Yazaki în parkul WDP de la Brăila, 15000 mp
închiriați de OTZ Logistic în CTP Bucharest West Park, 13400 mp închiriați în VGP Timișoara
de Heyform sau 10000 mp închiriați de Flanco în cadrul proiectului KLG pe raza localității
Bolintin în apropierea capitalei și autostrăzii A1.
Fiecare sector al economiei are rolul său în circuitul financiar, prin natura produselor și
activităților, rata valorii adăugate și avantajul competitiv, mai ales în condițiile în care fără

Pagina 2

acea componentă financiară, economia în ansamblul său ar avea de suferit, nu numai un
segment al ei. În aceste condiții, apreciem că piața imobiliară de spații logistice și industriale
din România ocupă un loc fundamental în economia autohtona, prin caracteristicile pe care le
prezintă, prin nivelul indicatorilor săi și prin ponderile pe care rezultatele obținute în sectorul
imobiliar le ocupă în valorile indicatorilor macroeconomici la nivel de țară. Așadar, sectorul
imobiliar are un rol determinant în economie, lucru demonstrat prin evoluția diverșilor
indicatori financiari sau din domeniul imobiliar.
Remarcăm, cum era de așteptat că prețurile de vânzare sau închiriere de spații logistice
și industriale diferă mult în funcție în primul rând de gradul de dezvoltare economică a
regiunii în care sunt amplasate, cererea fiind ridicată în apropierea celor mai importanți poli
urbani, unde și gradul de ocupare este ridicat. Pe de altă parte observăm necesitatea orientării
investitorilor străini și spre alte zone de dezvoltare, dat fiind nivelul extrem de scăzut al ratei
șomajului în anumite regiuni precum cele din zona graniței de vest a țării, care face dificilă
atragerea forței de muncă.
Un element important este și faptul că în multe orașe, oferta de spații logistice și
industriale este alcătuită în proporție ridicată din spații vechi, cu un grad ridicat de degradare
sau care nu corespund necesităților dezvoltării unei activități industriale sau logistice
moderne eficiente, în timp ce pentru alte zone, se identifică un mix de spații noi moderne și
spații vechi, ceea ce face ca intervalul de variație a prețurilor să fie mare.
Romania poate deveni un centru regional de logistica daca se deschid tronsoane noi de
autostrada.
Potențialul României de a ajunge la șapte milioane de mp de spații depozitare în
următorii ani, adică dublu față de cât avea la sfarșitul anului 2017, poate veni din
transformarea României într-un mare hub regional pentru țări precum Bulgaria, Republica
Moldova poate chiar Ucraina sau Turcia.
Din România se poate livra repede și la un preț foarte bun numai către țări vecine din
cauza infrastructurii [1].
Din cauza infrastructurii deficitare, în condițiile în care capitala țarii - Bucuresti, nu este
legat direct prin autostrada de nici o alta capitală europeană, ci doar de Pitești, Ploiești și
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Constanța, România nu poate deservi piețe mult mai îndepartate deoarece un camion poate
pierde 5 ore numai pe varianta Bucureștiului și nu putem estima corect un timp de transit așa
cum se întâmplă în alte țări din Europa.
Putem rezolva acest aspect doar cu o infrastructura bine pusa la punct, adică cu lucrari
noi pe centurile măcar din marele orașe ale Romaniei și deschidererea unr noi tronsoane de
autostrada.
Tema aleasă este justificată prin actualitatea deosebită a pieței imobiliare de spații
logistice și industriale în economia României, în sensul în care, odată cu creșterea foarte
puternică din ultimii ani a comerțului dar nu în ultimul rând a sectorului industrial, nevoia de
depozitare și/sau producție a firmelor din România este primordială. Orice societate din
România cu domeniul de activitate retail, depozitare sau producție, au nevoie de spații
logistice și/sau industrial pentru a-și desfașura activitatea. Din aceste considerente dorim prin
cercetarea de fața să analizăm locul pieței de spații logistice și industrial în piața imobiliară din
România și rolul pieței imobiliare în ansamblul său.
Conceptele principale de la care pleacă această cercetare se referă la piața imobiliară,
segmentul logistic și industrial, proprietate imobiliară, tranzacție imobiliară (vânzare sau
închiriere), credit imobiliar.
În literatura de specialitate, proprietatea imobiliară presupune terenul aferent, cumulul
de bunuri care în mod evident fac corp comun cu acesta, dar și cu toate elementele care sunt
legate de acesta, ca de exemplu cladirile și amenajarile terenului. Proprietatea imobiliară este
elementul cheie al pieței imobiliare, care prezintă numeroase caracteristici. Bunurile de pe
aceasta piața sunt deci, speciale, fața de bunurile produse pe alte piețe, pentru ca, de exemplu,
nu pot fi transportate sau presupun întotdeauna înca un bun: terenul de sub proprietați. Piața
proprietaților imobiliare se traduce prin doua piețe diferite: piața pentru spații fizice și piața
pentru active financiare.
Piața imobiliara semnifică cumulul tranzacțiilor care susțin drepturi de proprietate
sau de uzufruct asupra terenurilor și amplasamentelor [2]. Piața imobiliara poate fi de mai
multe tipuri, împărțită pe segmente: comercială, spatii birouri, industrială, rezidențiala,
terenuri etc. Fiecare dintre aceste tipuri de piețe vine cu propriile caracteristici și contribuie la
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evoluția de ansamblu a pieței imobiliare. Caracteristicile proprii fiecarui segment face din
aceste piețe unele de sine stătătoare [3].
Tranzacția imobiliară semnifică, transferul permanent sau temporar al unui drept de la
o entitate/individ la altul, cu prețul unei recompense care, în mod comun, se traduce printr-o
suma de bani. Piața imobiliară exista practic, tocmai prin tranzacțiile care se efectuează [4].
Problema de analizat din aceasta cercetare face referire la situația actuală a pieței
imobiliare din România, mai ales piața de spații logistice și industriale, cu studiu de caz pe
municipiul Iași.
România are ȋn prezent una din cele mai mari rate de crestere economică din Uniunea
Europeana (6,9% ȋn 2017) prezintând astfel un interes major pentru investitorii straini. Cu
toate aceste marea majoritate a investițiilor au fost realizate în regiunile centru și vest precum
și în capitala Bucuresti (cumulat peste 80%).
În 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, perioadă în care și
piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Între timp, și prețurile de spații logistice
și industriale din toata țara au crescut cu aproximativ 30%. La fel ca și în 2007, suntem din nou
într-o faza de expansiune economică și de creștere a prețurilor proprietăților imobiliare
cauzată în primul rând de evoluția puternică a cererii.
Anul 2018 se anunță unul marcat de incertitudine în plan internațional din punct de
vedere economic și politic. 20 ianuarie 2017 a adus o schimbare a coordonatelor de politică
internă și externă a Statelor Unite o dată cu investitura lui Donald Trump în funcția de
președinte. Deși prea devreme să apreciem efectul măsurilor anunțate de noul președinte pe
plan economic și militar, vizând evoluții în plan intern, dar și implicarea Statelor Unite în
conturarea cadrului de securitate la nivel mondial, subliniem totuși creșterea semnificativă a
nivelului de incertitudine înregistrat pe piețele americane si ale Uniunii Europene. La aceşti
factori, trebuie să adăugăm şi pe cei istorici, conjuncturali de creştere/scădere bruscă a pieţei
imobiliare [5].
Este motivul unei prudenţe a investitorilor care analizeaza foarte atent pietele raportat
şi la impactul activelor şi ciclurilor imobiliare din anii precedenți [6].
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Dacă anul 2018 este considerat de analiști ca având toate premisele economice necesare
consolidării creșterii sustenabile a produsului intern brut la nivelul Uniunii Europene, din
perspectiva influenței factorilor externi, câțiva factori importanți de risc merită menționați.
Primul și cel mai important este dat de incertitudinea ce planează asupra măsurilor de politică
externă economică și militară ce vor fi promovate de noua administrație de la Casa Albă și
asupra modului în care acestea se vor articula cu nevoile de securitate ale unora dintre
membrii Uniunii Europene. În al doilea rând, persistă amenințarea grupărilor teroriste
manifestată nu mai devreme de finalul anului 2016 prin atacuri la Berlin și Istanbul. Începând
de la jumătatea anului 2016, Brexitul a devenit și el un subiect extrem de important. Termenii,
dar și momentul în care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană își pot pune o amprentă
puternică asupra echilibrului și așa fragilizat de discrepanțele puternice dintre membrii
Uniunii. Pe plan intern, multe din statele Uniunii Europene au trecut recent sau urmează să
treacă prin procese electorale care ar putea să aducă schimbări de paradigmă și în politica lor
internă.
Pe plan intern, anul 2018 se așteaptă să fie unii de creștere economic susținută.
Tendința este consemnată atât în previziunile analiștilor interni, cât și în cele ale instituțiilor
financiare internaționale. Cu toate acestea, spre deosebire de anii precedenți, sustenabilitatea
creșterii economice și politicii financiare publice este pusă serios la îndoială de diferențele
mari dintre cifrele vehiculate de autoritățile publice naționale care se bazează pe rate anuale
de creștere economică de peste 5% și cele ale analiștilor externi care anticipează creșteri
economice anuale de sub 4%.
Factorii cei mai importanți care influențează evoluția pieței logistice și industriale din
România:
•

Aderarea României la Uniunea Europeana va atrage tot mai mulți investitori,

dezvoltatori și noi companii care vor dori să pătrunda pe piața locală;
•

Apariția unor noi companii străine puternice pe piața românească în special din

sectorul retail, distribuție și logistică;
•

Tendința companiilor de a ocupa spații moderne, la standarde internaționale, cu

acces facil. Companiile caută spații cu o înălțime de aproximativ 8-12 metri, cu un design
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eficient, constând într-o bună așezare a stâlpilor de susținere, prezența rampelor de
încărcare/descărcare și a spațiilor de birouri în interiorul spațiilor de logistică și industriale;
•

2.

Extinderea afacerilor companiilor prezente pe piața din România.

PIAȚA IMOBILIARĂ DE SPAȚII LOGISTICE ȘI INDUSTRIALE

2.1. ASPECTE GENERALE

Cuvântul de ordine care caracterizează piața imobiliară românească în 2017 și evoluția
sa previzionată în 2018 este stabilitatea. Analiza creșterii economice de ansamblu, ca și cea a
evoluției pieței imobiliare pe principalele sale segmente conduce la concluzia că piața
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imobiliară se află într-o fază de creștere moderată, susținută de o tendință de maturizare pe
fiecare din segmentele sale principale.
După o creștere importantă înregistrată în anii anteriori pe piața spațiilor rezidențiale,
anul 2017 a consemnat o creștere accentuată și pentru segmentul logistic și industrial.
Pentru anul 2018 previzionăm menținerea trendului ascendent al pieței imobiliare
logistice și industriale, dar cu o moderare a creșterii pe principalele sale segmente, ca urmare a
maturizării și stabilizării pieței. La mentinerea acestui trend işi vor aduce aportul, în viziunea
noastră şi investorii străini datorită yieldurilor ridicate.
În linii generale, activitatea de dezvoltare imobiliară a înregistrat o creștere consemnată
prin numărul de autorizații de construire emise în ultimii doi ani (2016 și 2017). Pentru anii
următori este de așteptat ca activitatea de dezvoltare imobiliară să își modereze semnificativ
rata de creștere ca urmare a faptului că proiectele deja dezvoltate se pliază pe nevoile
consumatorilor și răspund într-o proporție semnificativă cerințelor acestora. Ca urmare, este
posibil ca perioada următoare sa fie caracterizată de oportunități limitate de dezvoltare în
domeniul imobiliar, în principal orientate pe proiecte de nișă, cu precădere în zonele
caracterizate de o activitate economică intensă în perioada 2013-2017.
Pentru o caracterizare completă a contextului pieței imobiliare, merită amintit că piața
românească își menține avantajul în raport cu celelalte piețe europene, continuând să
înegistreze rate de rentabilitate semnificativ mai ridicate pe toate segmentele pieței imobiliare.
Acest lucru va conduce cel mai probabil la menținerea pe o perioadă mai îndelungată a
trendului menționat de creștere moderată pentru toate componentele principale ale pieței
imobiliare.
În ceea ce privește activitatea de dezvoltare imobiliară, aceasta a fost una deosebit de
intensă

în

ultima

perioadă,

cu

anumite

caracteristici particulare

determinate

de

particularitățile fiecărei piețe locale.
În zonele caracterizate de un nivel mai ridicat de dezvoltare economică, activitatea de
dezvoltare a proiectelor imobiliare a avut un trend ascendent încă din perioada 2013-2015, în
special pe segmentul industrial, urmat de creșteri semnificative și pe segmentul spațiilor de
birouri și de retail. Anii 2015, 2016 și 2017 au adus o creștere a interesului pentru dezvoltarea
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de spații logistice și industriale în astfel de zone, ca urmare a identificării unei cereri solvabile
importante susținută de creșterea veniturilor populației și scăderea gradului de neocupare a
forței de muncă.
În zonele cu un nivel mai redus de dezvoltare economică și o rată a șomajului ridicată,
activitatea de dezvoltare imobiliară, ca și volumul tranzacțiilor imobiliare au demarat lent, în
special pe baza unor proiecte imobiliare de mici dimensiuni, adaptate la specificul pieței
locale. În multe cazuri, activitatea de dezvoltare imobiliară a vizat doar anumite segmente
particulare ale pieței, care corespund specificului economic zonal, iar în altele, evoluții
semnificative s-au înregistrat doar sub aspectul volumului tranzacțiilor, fără a fi necesare
dezvoltări imobiliare semnificative pe anumite subsegmente deja bine reprezentate. Piaţa de
spații logistice și industriale se înscrie astfel pe un trend similar celorlate pieţe centrale şi est
europene şi, pe termen lung celor occidentale.

2.2. MARII DEZVOLTATORI DE SPAȚII LOGISTICE ȘI INDUSTRIALE DIN
ROMÂNIA
Parcurile industriale au rol important în atragerea în menținerea investitorilor privați,
înființarea de unități de producție, crearea de locuri de muncã și prosperitate. Cu toate
acestea, România este deficitarã la acest capitol.
Sectorul logistic, intrat într-un con de umbră în anii de criză, a ieşit la lumină în 2015:
ieşiri de pe piaţă, apariţia noilor jucători, zeci de milioane de euro în tranzacţii, dar şi
demararea unor noi proiecte.
Este al doilea cel mai bun segment pentru investiţii, după birouri. Cine are 50 de
milioane de euro ar putea să-şi îndrepte liniştit sacii de bani către sectorul spaţiilor logistice şi
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industriale. Datorită randamentelor investiţionale, acest sector se plasează pe locul doi, după
birouri, dar înaintea retailului.
În acest subcapitol vom detalia cei mai mari patru dezvoltatori de spații logistice și
industriale din România.
1) CTP
a) CTPark Arad
CTPark Arad este construit pe un teren de 9 ha, are o suprafață construita de 14.037
mp. CTPark Arad este situat în partea de vest a României într-un important centru industrial
și centru de transport în apropiere de orașul Arad. Parcul are o vizibilitate ridicată și acces
direct la autostrada A1 și la viitoarea autostradă București-Timișoara-Arad-Nadlac, care
formează coridorul de transport pan-european, care leagă Europa de Vest de Europa de SudEst. Beneficiile parcului includ infrastructura excelentă și accesibilitatea, costurile reduse și
disponibilitatea forței de muncă calificate.
Beneficii pentru parc: situată în aglomerarea Arad-Timișoara, excelente legături de
transport internațional, situat într-o zonă industrială stabilită, vizibilitate ridicată de pe
autostradă, 5 km de la Arad, costuri atractive ale forței de muncă
b) CTPark București
CTPark București este construit pe un teren de 52 ha, are o suprafață construita de
10.440 mp și până în anul 2020 se vor mai construi 85.498 mp. CTPark București este situat
într-o locație stabilită pe autostrada A1 București - Pitești și la doar 2 km distanță de oraș,
Bucureștiul oferă unități de clasă A pentru industria de depozitare și ușoară. Cu o
infrastructură superbă și legături spre industrie la nivel european, Bucureștiul face legături cu
200 milioane de clienți în decurs de 1.000 km.
Beneficii pentru parc: aeroport internațional, destinația de primă logistică din
București, acasă pentru mulți investitori internaționali existenți, 9 – 11 ml înălțimi de plafon
pentru a se potrivi nevoilor locatarului, stație de 60 megawați, în apropierea Universității
Politehnice București, acces ușor la centura București.
c) CTPark București West
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CTPark București West va fi construit pe un teren de 79 ha, și va avea o suprafață
construita de 381.923 mp până în anul 2020. 100.000 mp se află deja în construcție cu terem de
finalizare anul 2018.
CTPark București West este pe cale să devină cel mai mare parc industrial din Europa
Centrală și de Est. În afară de clădirile premium, serviciile, facilitățile, accesibilitatea și
infrastructura pe care CTP le-a perfecționat de-a lungul anilor, locația este greu de învins. Este
amplasat la 24 km vest de centrul orașului București (a doua ieșire din oraș) și are acces direct
la autostrada A1, principala autostradă din România care duce spre vest (Ungaria). Parcul este
situat la doar 7 km de viitoarea șosea care le oferă acces la Aeroportul Internațional în
aproximativ 25 de minute. Locația avantajoasă din punct de vedere fiscal este ideală pentru
companiile care doresc conectivitate superioară la capitala și piscina locală a muncii și este cel
mai apreciată de marii operatori de logistică. În plus, angajații sunt bine îngrijiți datorită
punctului medical și cantinei din apropiere, precum și un autobuz de transfer care leagă
parcul de centrul orașului. Bucureștiul, capitala României și puterea economică, a generat
rezultate excepționale. Are un nivel ridicat de investiții străine directe, o creștere puternică a
PIB - reflectând în parte mixul sectorial favorabil al orașului - și 33 de universități cu peste
300.000 de studenți pe an. Considerat ca fiind un important centru auto și high-tech / IT cu
productivitate ridicată a muncii, Bucureștiul are încă salarii mai mici decât Europa de Vest.
Orașul a atras atenția peste tot. În 2017, Bucureștiul era orașul european cu cea mai mare
creștere a turiștilor care au stat peste noapte.
Beneficii pentru parc: destinație ideală ideală pentru operatorii mari de logistică,
autobuzul de transfer de la centrul orașului, impozit mic pe proprietate, punct medical și
cantină în apropiere (10 km).
d) CTPark Cluj
CTPark Cluj va fi construit pe un teren de 15 ha, și va avea o suprafață construita de
26.180 mp, cu finalizare în două etape, martie 2018 și iulie 2019. CTPark Cluj este unul dintre
primele parcuri industriale din clasa A, care urmează să fie dezvoltate în Cluj de către un
dezvoltator internațional. Localizat strategic în imediata apropiere a Aeroportului
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Internațional Cluj, CTPark Cluj oferă o gamă completă de tipuri de clădiri CTP pentru
operațiuni de fabricație, logistică și R & D.
Beneficii pentru parc: parc premier cu locație de top, la scară largă, facilități de clasă A,
aeroport internațional, clădire de înaltă tehnologie și de fabricație, 13 km de centrul orașului
Cluj, universitatea din Cluj este pe locul patru în Romania, forță de muncă calificată
disponibilă, al treilea cel mai mare oraș din România.
e) CTPark Deva I
CTPark Deva I este construit pe un teren de 4 ha, are o suprafață construita de 6.700
mp. CTPark Deva I este situat strategic în centrul României. Locația sa este ideală pentru
centrele centrale de distribuție și pentru scopuri de producție. CTPark Deva I beneficiază de
transport public și acces excelent la Autostrada A1 Sibiu-Deva.
Beneficii pentru parc: transport public/facilități la fața locului, Conexiunea la
autostrada A1, ideal pentru producție și logistică, prima locație la 2 km de centrul orașului,
disponibilitatea pentru docking, disponibilitate ridicată a forței de muncă, stația Daimler - 24
km, Oraștie

f) CTPark Deva II
CTPark Deva II este construit pe un teren de 9 ha, are o suprafață construita de 12.855
mp. CTPark Deva II este situat în regiunea central-vestică a României, într-o locație favorizată
de expeditorii internaționali. Orașul Deva este un hub pentru automobile, comerț și putere
indistries. Parcul se află pe autostrada E79, la doar câțiva kilometri de autostrada principală
A1 care leagă Bucureștiul de Arad și frontierele maghiare / sârbe.
Beneficii pentru parc: acasă la colegiul tehnic din Transilvania, autostrada A1 care leagă
Bucureștiul de piețele occidentale, regiune favorizată de expeditorii internaționali, hub pentru
industria auto, comerț și energie.
g) CTPark Pitești
CTPark Pitești este construit pe un teren de 24 ha, are o suprafață construita de 89.051
mp. CTPark Pitești este situat în inima industriei auto din România, în apropierea uzinelor de
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asamblare Renault-Dacia și Ford România, pe autostrada E70 / A1, la 10 km de Pitești (150.000
de locuri) și 90 km de București. În apropiere, Pitești este un oraș universitar cu o lungă
tradiție industrială, costuri mai mici și forță de muncă disponibilă.
Beneficii pentru parc: accesibilitate excelentă, la scară largă facilități de clasă A,
transportul public la fața locului, automobile/cluster-ul high-tech, Renault-Dacia (Mioveni) 25 km, Ford România (Craiova) - 100 km, centrul industrial cu tradiție îndelungată,
Universitatea universitară - peste 12.000 de studenți.
h) CTPark Salonta
CTPark Salonta este situat lângă granița cu Ungaria și în mijlocul drumului din orașul
Arad și Oradea. CTPark Salonta se află la periferia oraşului, în partea de sud-vest, şi la 2,5 km
de centru. Parcul beneficiază de un teren cu o suprafaţă totală de 63.000 mp, o suprafaţă
închiriabilă de 14.000 mp la care se vor adăuga încă 30.000 mp, conform planurilor de
dezvoltare ulterioare. Parcul are la acest moment două depozite ocupate în proporţie de 97%
de producătorul francez de componente auto Inteva. Salonta este situată în extremitatea
vestică a ţării, în judeţul Bihor, la 14 km de graniţa cu Ungaria. Oraşul se întinde pe 170 kmp
şi are aproximativ 18.000 locuitori, fiind al doilea oraş ca mărime din Bihor după Oradea,
reşedinţa de judeţ, situată la 39 km distanţă pe Drumul European E671. Economia oraşului a
cunoscut o dezvoltare accelerată începând cu anii 2000, odată cu investiţiile străine în micile
fabrici şi facilităţi de asamblare. Construcţiile de maşini şi componente auto, industria
alimentară şi producţia de îmbrăcăminte sunt segmentele cu cea mai amplă dezvoltare în
Salonta. În anul 2008, Inteva Products LLC, companie internaţională producătoare de
componente auto (cabluri, încuietori de uşi, macarale pentru geamuri şi panouri de uşă
integrate), a început producţia la fabrica sa din Salonta şi, datorită succesului înregistrat, a
decis

să

deschidă

o

facilitate

şi

în

Oradea,

în

anul

2016.

Beneficii pentru parc: ideal pentru logistică și activități de producție ușoară, oferta excelentă
locală de forță de muncă calificată, proximitatea cu diferiți furnizori din diferite industrii.
i) CTPark Ineu
CTPark Ineu este situat în partea de sud-vest a oraşului Ineu, la 2,5 km de centrul
oraşului şi este amplasat pe un teren de 56.000 mp. Parcul are 23.000 mp suprafaţă construită
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cu destinaţia de producţie şi birouri. CTPark Ineu constă dintr-un depozit complet închiriat
companiei Delphi Packard, care are la Ineu o fabrică de componente auto. Ineu este un oraş
situat în partea de vest a ţării, în judeţul Arad, are aproximativ 9.500 de locuitori şi un
procentaj al populaţiei active peste media naţională. Are o suprafaţă de 116 kmp, iar cele mai
dezvoltate sectoare economice sunt: industria, agricultura, comerţul şi serviciile. Principalele
activităţi economice sunt: industria textilă, industria electrică şi electronică, cablajele auto
pentru autoturisme, serviciile comerciale, serviciile financiar-bancare şi asigurările. Ineu
beneficiază de conexiuni rutiere directe cu trei mari oraşe importante din zonă: Arad (situat la
57 km distanţă), Oradea (92 km) şi Deva (143 km).
j) CTPark Sibiu
CTPark Sibiu este construit pe un teren de 12 ha, are o suprafață construita de 38.792
mp. CTPark Sibiu este situat la o distanță egală între București (267 km) și granița cu Ungaria
(268 km), într-o zonă cu cea mai lungă tradiție industrială din România. Sibiu are 148.000 de
locuitori, dintre care 40% sunt angajați în activități industriale. Parcul este situat în vecinătatea
a două rute europene E68 și E81 și chiar lângă autostrada A1, care merge de la orașul Sibiu
până la granița cu Ungaria. Mulțumită naturii multilingve a regiunii, CTPark Sibiu este ideală
pentru companiile implicate în producția ușoară, logistică și birou / cercetare și dezvolta, re.
Beneficii pentru parc: regiunea multilingvă (germană, română, maghiară, engleză), 40% din
populația regională angajată în industrie, aeroport modern cu zboruri directe către diferite
orașe din Germania, Marea Britanie, Spania, Italia și Austria, situat ideal pe drumul principal
care leagă aeroportul și zona industrială din Sibiu, Universitatea Tehnică puternică din Sibiu,
la 300 de metri de pista de aeroport internațională din Sibiu, parcul are legături feroviare atât
către sudul, cât și spre estul României, echidistant față de București și granița cu Ungaria.
k) CTPark Timișoara II
CTPark Timișoara II este construit pe un teren de 8 ha, are o suprafață construita de
17.800 mp și până în anul 2019 se vor mai construi 136.500 mp. CTPark Timișoara II
beneficiază de o locație perfectă pentru distribuție, logistică și producție, fiind amplasată la 6
km de Aeroportul Internațional Timișoara și la o distanță de 1 km de autostrada A1 spre Arad
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și centura de centură Timișoara. CTPark Timișoara II oferă spațiu flexibil pentru distribuție
sau producție de până la peste 20.000 m2.
Beneficii

pentru

parc:

locul

de

top

pentru

producție

și

logistică

Al, al patrulea oraș ca mărime din România, top 10 universități din Timișoara, clădire de
înaltă tehnologie și de fabricație, aproape de Aeroportul Internațional Timișoara, acces ușor la
centura de centură Timișoara, acces ușor la autostrada A1 spre Ungaria.
l) CTPark Turda
CTPark Turda este construit pe un teren de 36 ha, are o suprafață construita de 104.446
mp. CTPark Turda este amplasată strategic în inima industriei IT a României, la 28 km sud de
Cluj-Napoca, al doilea mare oraș din România (400.000 de locuitori). Investitorii majori din
apropiere includ Robert Bosch, De'Longhi, Saint-Gobain și Tyco. Zona înconjurătoare este
dens populată cu peste 700.000 de persoane într-o rază de 50 km.
Beneficii pentru parc: accesibilitate excelentă, la scară largă, facilități de clasă A,
transportul public la fața locului, clusterul IT al României, domeniul ridicat de ISD - economie
diversă, peste 700.000 de persoane în raza de 50 km, universitatea universitară - peste 75.000
de studenți, aeroport internațional.
2) P3
P3 Logistic Parks, unul dintre cei mai mari investitori specializați, dezvoltatori și
manageri de proprietăți pan-europene de logistică, a marcat construcția a 300.000 m² în parcul
său P3 Bucharest, cel mai mare parc logistic din România. Din momentul în care a achiziționat
parcul, la începutul anului 2015, P3 a construit 85.000 m² de spații pentru clienți existenți și
noi.

Pagina 15

Planurile P3 includ o creștere continuă în România, dar și în Europa de Vest. Mai mult
decât atât, datorită recentei achiziții de teren în apropierea parcului P3 Bucharest, compania
are acum posibilitatea de a construi până la 90.000 m² de spații suplimentare, în unități
începând de la 4.000 m² până la 40.000 m².
Parcul P3 Bucharest, are o suprafață construita de 482.235 mp și până în anul 2020 se
vor mai construi 104.380 mp.
Parcul P3 Bucharest este situat în arealul comunei Chiajna, la aproximativ 13 km vest
de centrul orașului București, cu acces direct la autostrada A1, care face parte din coridorul IV
pan-european și va lega Bucureștiul de vestul României. Parcul se află în imediata apropiere a
șoselei de centură a capitalei, care permite accesul direct către toate cele șase sectoare ale
orașului, către autostrada A2 și către Aeroportul Internațional Henri Coanda, care se află la 22
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km distanță față de parc. Construcția acestui parc logistic a început în 2005 și cuprinde în
prezent 10 clădiri. Printre cei mai mari chiriași ai parcului se numără Carrefour, Tibbett
Logistics, Dante International (Emag.ro), Interbrands, Altex, OTZ Logistic, FM Logistic și
Gebrüder Weiss.
3) ALINSO
Alinso Group este o companie belgiană care gestionează un portofoliu imobiliar
impresionant (spații comerciale, logistice, industriale și de birouri), în diferite țări.
Ploiești West Park este prima investiție a Grupului Alinso Group în Europa Centrală și
de Est. Filiala Alinso Group în România au început investiţiile în România în anul 2008 prin
Ploiești West Park, când majoritatea jucătorilor fugeau din imobiliare. Firma a atras déjà in
proiectul Ploiești West Park multe dintre cele mai puternice companii multinaționale prezente
în România ca BAT, Unilever, Lufkin, Toro sau Honeywell care au decis să se dezvolte în
proiectul lor, care a ajuns la investiţii de 400 mil. euro, doar jumatate din total.
Ploiești West Park este un proiect desfăşurat pe 250 de hectare, prima faza fiind
terminat în care au fost construite spaţii logistice şi industriale de 450.000 de metri pătraţi.
Valoarea totala investiție la final a fost estimate la 750 mil. euro.
Cel mai mare pol logistic al Capitalei este în continuare la intrarea pe autostrada
Bucureşti-Piteşti, principala cale de acces spre vestul ţării şi al Europei, dar ieşirea spre Ploieşti
ar putea deveni în următorii ani chiar mai importantă. Belgienii au mizat şi pe autostrada
Bucureşti-Ploieşti.
Belgienii au venit în Ploieşti pentru a construi parcul logistic, atraşi şi de succesul pe
care l-a avut Parcul Industrial Ploieşti, dezvoltat de Consiliul Judeţean Prahova începând cu
2002. Tot lângă Ploieşti şi-au dezvoltat şi germanii de la Kaufland cel mai important centru
logistic de pe piaţa locală, iar investiţiile în zonă par să continue.
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În prezent circa jumatate din suprafaţa West Park, echivalentul a 120 ha, este ocupată
sau în curs de predare către clienţi, iar viitorul sună optimist, în condiţiile în care
reprezentanţii Alinso spun că există o serie de companii interesate să vină în parcul de la
Ploieşti. Dacă iniţial firma avea planuri pentru circa 200 de hectare, ulterior au ajuns la
concluzia că trebuie să extindă parcul de la Ploieşti la 250 de hectare, datorită cererii în
creştere.
4) CROMWELL
Cromwell este un Trust de Investiții Imobiliare Australian (A-REIT), cotat la Bursa
australiană, având deținători de valori mobiliare în 22 de țări.
Platforma globală a Cromwell cuprinde peste 370 de angajați în 29 de sedii din 15 țări
din Australia, Noua Zeelandă și Europa. La nivel mondial, Grupul avea în total în
administrare la data de 31.12.2017 active în valoare de 7,3 miliarde €.
a) A1 Business Park Epsilon
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Construit in 2008 - 2009, A1 Business Park Epsilon este o destinatie consacrata de
afaceri, compus dintr-o cladire de birouri, o cladire comerciale (uz mixt) si 7 hale industriale.
Proprietatea este localizata la km 13.5 al Autostradei A1 Bucuresti - Pitesti, la doar 2 km
distanta fata de Soseaua de Centura Bucuresti, 14 km de centrul orasului Bucuresti si 22 km de
Aeroportul Henri Coanda.
A1 Business Park Epsilon, are o suprafață construita de 69.802 mp.
b) A1 Business Park Gamma
Construit in 2008 - 2009, A1 Business Park Gamma este o destinatie consacrata de
afaceri, compus din 4 hale industriale.
Proprietatea este localizata la km 13.5 al Autostradei A1 Bucuresti - Pitesti, la doar 2 km
distanta fata de Soseaua de Centura Bucuresti, 14 km de centrul orasului Bucuresti si 22 km de
Aeroportul Henri Coanda.
A1 Business Park Gamma, are o suprafață construita de 29.009 mp.
c) Domnești Business Park
Construit in 2004 - 2005, Domnesti Business Park este o destinatie consacrata de afaceri,
compus dintr-o cladire de birouri si 4 hale industriale.
Proprietatea este localizata la doar 100 m de Soseaua de Centura Bucuresti si 26 km de
Aeroportul Henri Coanda.
Domnești Business Park, are o suprafață construita de 17.193 mp.

2.3. PIAȚA DE SPAȚII LOGISTICE ȘI INDUSTRIALE DIN ROMÂNIA

Componenta ciclică a economiei, care reprezintă piața imobiliară este considerată de
economiști drept cea mai perfectă formă de piața imperfect [7]. În România, piața imobiliară
este caracterizată in principal prin niveluri ridicate de fragmentare, asimetrie și polarizare.
Intrată în ciclul post-criza la final de 2012 (dupa aproape patru ani de ajustare) piața de
spații logistice și industriale a traversat un proces de accelerare în ultimele trimestre, evoluție
convergentă cu cele din piețele europene și globale. Pe de o parte, această evoluție ascendentă
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a fost influențata de creșterea economica a României, de profiturile substanțiale obținute în
România față de alte țări din Europa dar nu în ultimul rând de nivelul redus al costurilor reale
de finanțare pentru proiecte de spații logistice și industriale.
Piața de spatii industriale a ajuns la sfârțitul anul 2017 la un total de 3,5 milioane mp de
spatii moderne de depozitare la nivel national, dupa livrarea în anul 2017 a aproximativ
500.000 mp, o creștere semnificativă de peste 40%, comparativ cu anul 2016. Din acest total,
Bucureștiul a concentrat aproximativ jumatate din totalul stocului, și anume 1,7 milioane mp.
Rata de neocupare a rămas, însa, la un nivel scazut cu - 2% în București și sub 5% în țară. De
asemenea, anul trecut au fost încheiate tranzacții de închiriere pentru 500.000 mp de astfel de
spații logistice și industriale, din care aproape 52% în zona Bucureștiului, 14,6% în Timișoara
și 12,4% în Pitesti. Cea mai mare cerere a venit din zona de logistica – 47%, aceasta fiind
urmata de segmentele de retail (17%) și auto (9%). [8].
Specialiștii spun că pâna în anul 2025 vom avea 7 milioane de mp de spații logistice și
industriale. Gradul lor de ocupare la nivel național este în prezent de 98% .
Noile dezvoltari sunt însa frânate de infrastructura rutiera insuficient dezvoltată.
Aproape doua treimi din noile spații logistice și industrial au fost livrate, în anul 2017,
în zona Bucureștiului. CTP și WDP au fost cei mai activi dezvoltatori din segmentul spațiilor
logistice și industriale, fiecare adăugându-și câte 200.000 de metri pătrați în portofoliu. De
altfel, CTP și WDP sunt pe primele doua locuri în clasamentul dezvoltatorilor de spații
logistice și industriale din România, în funcție de marimea portofoliului: CTP are 800.000 de
metri pătrați și WDP – 400.000 de metri pătrați, Pe al treilea loc se situeaza P3, cu un total de
370.000 de metri pătrați.
România are una dintre cele mai industrializate economii din Europa, deoarece
industria locală contribuie cu PIB la aproximativ 25%.
Dezvoltări importante se remarcă și din partea altor jucători de pe piață. CTP spre
exemplu și-a continuat expansiunea prin dezvoltarea de proiecte de spații industriale de-a
lungul autostrăzii A1, cum este Faurecia, în timp ce WDP a anunțat construirea unui nou park
logistic în apropierea capitalei, precum și alte patru proiecte ce vor fi finalizate la Rm. Vâlcea
pentru Faurecia, Brăila pentru Yazaki și Sibiu pentru Siemens și DPD, după ce a finalizat
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proiectele de la Brașov pentru Inter Cars și Ploiești pentru Federal Mogul. Cu toate acestea
remarcăm o moderare a ritmului de creștere a pieței spațiilor industriale, ce reflectă o
stabilizare a acestui segment.
Un element important este și faptul că în multe orașe, oferta de spații industriale este
alcătuită în proporție ridicată din spații vechi, cu un grad ridicat de degradare sau care nu
corespund necesităților dezvoltării unei activități industriale sau logistice moderne eficiente,
în timp ce pentru alte zone, se identifică un mix de spații noi moderne și spații vechi, ceea ce
face ca intervalul de variație a prețurilor să fie mare.
Exista în continuare condiții favorabile pentru dezvoltarea spațiilor industriale. În
consecință, estimam că anul 2018 stocul va crește cu înca 700.000 de metri pătrați la nivel
național, iar cererea va veni din partea logisticienilor și a sectoarelor de comerț online și
FMCG. Lipsa dezvoltarilor de infrastructura va favoriza concentrarea spațiilor în zona
Capitalei, unde se asteapta livrari de aproape 400.000 mp, însa atenția se va îndrepta și către
regiunile din centrul și vestul țării care ofera acces imediat la autostrazile Ungariei.
Dintr-o perspectiva sectorială, cea mai mare parte a cererii de spații logistice și
industriale (47% din totalul tranzacțiilor de inchiriere) a venit, în 2017, din logistică, urmată de
retail (17%) și automotive (9%). Cele mai mari tranzacții de închiriere din anul 2017 au fost
realizate de compania daneza de transport și logistica DSV (55.000 și 35.000 de metri pătrați),
în vestul Bucureștiului. A treia cea mai mare tranzacție în funcție de suprafața închiriată a fost
închirierea de către NOD, un distribuitor de produse electro-IT, tot în zona Capitalei, a 31.000
de metri pătrați.
Creșterea segmentului de spații logistice și industriale din 2017 se datoreaza mai
multor factori: creșterea prezentei schemelor de retail la nivel național, care a condus la
necesitatea unor spații logistice îmbunătățite; creșterea brusca a comerțului online; companii
în căutarea unei mai bune acoperiri în Europa Centrala și de Est; mediul favorabil pentru
sectorul de producție.
Moldova este singura zona din România care nu are şosele de mare viteză, și zona
Moldovei, ar cunoaşte un real potenţial de dezvoltare pe segmentul spaţiilor logistice, dacă ar
fi conectată la Europa.
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Moldova a fost ocolită de dezvoltatorii spaţiilor logistice din cauza lipsei infrastructurii.
În prezent, legătura dintre Moldova şi Transilvania se desfăşoară pe traseele DN 15B –
DN 15 şi DN 15 – DN 12C – DN 13B, care fac faţă cu greu fluxului sporit de trafic. Autostrada
Tîrgu Mureş – Iaşi – Ungheni ar fi o alternativă atractivă pentru traficul internaţional de
tranzit care se va desfăşura între Coridoarele de Transport Pan-european IV şi IX (Figura nr.
1)

Figura nr. 1 – Autostrazile din România (Realizate, În curs de realizare și În planificare de realizare)

Suprafața de spatii logistice și industriale aproape că s-a dublat în ultimii șapte ani.
Suprafața de spații logistice și industriale a crescut de la cca. 1,5 milioane de mp, cât dispunea
România în anul 2011, la aproape 3 milioane de mp (Figura nr. 2).
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Figura nr. 2 – Evoluția suprafețelor de spații logistice și industriale din România. Anii 2011 – 2017.

În anul 2017 suprafața construită de spatii logistice și industriale a fost de 215.300 mp.
Capitala României împreuna cu județul Ilfov, a avut cele mai mari suprafețe construite de
spații logistice și industriale ajungând la 187.200 mp, urmată de zona centrală a României
unde suprafața de spații logistice și industriale date în folosință a fost de 28.100 mp. Din
păcate în anul 2017 în celelalte zone din Romînia nu au fost date în folosință nici macar un mp
de spații logistice și industriale (Figura nr. 3).

Figura nr. 3 – Spațiile logistice și industriale date în folosință în anul 2017.
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Cele mai recente date centralizate de ANCPI arată că, în anul 2017 au fost înregistrate,
la nivel național, 571.828 de operațiuni de vânzare-cumparare. În aceasta perioada, cele mai
multe vânzari de imobile au fost derulate, în mod firesc, în marile centre regionale: București
(82.477 de tranzacții), Cluj (43.774 de contracte), Ilfov (41.687), Timiș (35.068), Iași (31.357),
Brașov (28.406) și Constanța (27.843). Pe de alta parte, județele cu cea mai slaba activitate de
tranzacționare sunt: Caraș-Severin (3.615 de tranzacții), Salaj (3.920), Teleorman (4.470),
Covasna (4.529) și Gorj (4.698). (Figura nr. 4) [9].
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Figura nr. 4 - Numărul de vânzări înregistrate de ANCPI în anul 2017

Toate datele din Figura nr. 4 coroborate cu datele din Figura 5, reiese că în București
din totalul de 82.477 de tranzacții, 51.082 tranzacții sunt cu credit ipotecar ceea ce înseamnă
62%Cluj (40%), Ilfov (41%), Timiș (44%), Iași (36%), Brașov (40%) și Constanța (45%).
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Figura nr. 5 - Numărul de ipoteci înregistrate de ANCPI în anul 2017

În ciuda ratelor de neocupare extrem de scăzute, chiriile pentru spațiile logistice și
industriale au ramas la nivelul de 4 euro pe metru pătrat pe luna, la nivel național. Totuși,
chiriile prime pentru spațiile moderne din jurul Bucureștiului au crescut la 4,1 euro pe metru
pătrat pe luna în trimestrul al patrulea din 2017.
În prezentarea detaliată a intervalelor de variație a prețurilor de vânzare și de
închiriere pentru proprietăți de acest tip s-au avut în vedere o gamă largă de tipuri de spații
logistice și industriale, incluzând spații de producție și spații de depozitare, motiv pentru care
intervalele prezentate trebuie înțelese ca incluzând și prețuri pentru spații industriale mai
vechi, ca și prețuri pentru spații industriale noi, moderne.
Prezentarea detaliata cuprinde prețurile minime și maxime de vânzare și închiriere
pentru spații logistice și industriale doar din orașele unde există o piață activă a vânzarilor și
închirierilor pentru asemenea tipuri de bunuri imobile pentru anul 2017.
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Spațiile logistice și industriale se închiriază în România cu prețuri cuprinse între 3
euro/mp (suprafață utila) – 4,2 euro/mp (suprafață utila). Chiriile se refera doar la spațiile
logistice și industriale construite dupa anul 2000 și nu au ca referință chiriile oferite în spațiile
industriale din vechile fabrici comuniste (Figura nr. 6).

Figura nr. 6 – Valorile de închiriere de spații logistice și industriale noi pentru anul 2017.

Bucureștiul rămâne sub-piața dominantă, concentrând cca. 45% din stocul existent
În afara Bucureștiului, cele mai importante cinci orașe regionale importante din punct de
vedere al stocului industrial și logistic - Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Ploiești și Pitești 43% din spațiul existent.

Pagina 34

3.

PIAȚA DE SPAȚII LOGISTICE ȘI INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL IAȘI
3.1. CONTEXTUL ECONOMIC DIN MUNICIPIUL IAȘI

Din anumite puncte de vedere investitorii locali sau din țară și /sau strainatate se
reorienteză spre zone dinamice din punct de vedere al tranzacțiilor imobiliare piețe active cu
locuri de munca în creștere cu o nevoie continua de dezvoltare, municipiul Iași fiind o alegere
optimă și interesantă. Drept dovadă că municipiul Iași este un oraș dinamic și cosmopolit.
Creștere durabilă poate fi doar în cotextul în care se investește în dezvoltarea orașului,
infrastructura și acordarea de facilități pentru investitori cât și într-un cadru economic și
politic favorabil și fără incertitudini .
Dezvoltarea pe teremen mediu și lung a unor companii IT cu viziune de expansiune
atât în țară cât și peste granițe duc la extindere, nevoie de angajați și posibile câștiguri în plus
care o parte se reântorc în piața dinamică din Iași spre anumite produse, o categorie de
“produse” fiind spațiile locative, comerciale sau de depozitare, drept urmare există un aport
în evoluția prețurilor imobilelor din Iași și zonele limitrofe (Valea Lupului, Miroslava,
Tomesti, Breazu, Dancu, Bucium, Rediu, Holboca, Lunca Cetățuii, Horpaz, Valea Adânca,
Lețcani, Uricani, Valea Ursului).
Aeroportul din municipiul Iasi a avut in anul 2017 cea mai mare crestere a numarului
de pasageri din Romania. Record la Aeroportul International Iasi. Aeroportul Iasi este pe
primul loc in zona Moldovei si pe al treilea loc in tara ca numar de pasageri. In 2017, pentru
prima oara in istoria aeroportului, numarul de pasageri a fost de peste un million, mai exact
1.146.218 pasageri [10].
Acest lucru s-a obținut prin investiții în infrastructura aeroportului, în paralel cu
creșterea numărului de curse, pe aeroport fiind prezente companiile aeriene Blue Air,
TAROM, Wizz Air și Austrian Airlines.
Se estimează că anul 2018, va avea 1,5 milioane de pasageri. Există în plan pentru anul
2018, dezvoltarea unui nou terminal pentru că aeroportul a ajuns aproape de capacitate
maximă. Odată cu creşterea traficului vine şi nevoia de investiţii. Aeroportul din Iaşi, care se
clasează pe locul trei ca şi trafic în România [11].
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Municipiul Iași a avut in ultima perioada un salt important economic datorita
urmatorilor celor mai important factori: deschiderii unor parcuri industriale, crearea de locuri
de muncă, dezvoltarea parcurilor de birouri, HUB IT important la nivel naţional, deschiderea
unor noi puncte de lucru, dezvoltarea aeroportului, creşterea salariilor [12].
Numărul clădirilor aflate în construcţie în Iaşi şi în zonele limitrofe este în continuă
creştere. Numărul de autorizaţii de construire > cca 59% (februarie faţă de ianuarie 2017).
Luna februarie – 180 autorizaţii de construire.
În perioada 1 ianuarie - 28 februarie, numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri
rezidenţiale eliberate pe tot judeţul a fost de 293, în scădere cu 0,3%, faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2016. Pe medii de rezidenţă, s-a înregistrat o scădere de 28,6% în mediul urban şi o
creştere de 4,4% în mediul rural", se arată în raportul DJS. Din totalul autorizaţiilor emise în
luna februarie, 21 vizează zona urbană, iar 159 zona rurală [13].
Comparativ cu acceaşi perioadă a anului trecut se înregistrează o creştere semnificativă
de cca. 10%-20% pe segmentul rezidenţial apartamente, case de până în 120 mp şi terenuri
pretabile pentru construcţia de blocuri de locuinţe. Creştere speculativă, în concordanţă
directă cu modalităţile de finanţare ale băncilor, datorată în mare parte cererii. Achizitiile
pentru proprietati imobiliare rezidentialer sunt atât pentru scop personal (ca locuinţă) dar şi
pentru închiriat, ca investiţie. Ritmul actual de creştere a preţurilor se situează totuşi
considerabil sub cel caracteristic perioadei de boom a pieţei autohtone. In municipiul Iasi se
constată o apropiere între preţul clădirilor vechi şi a celor noi, în unele zone, preponderent
cele centrale.
Municipiul Iasi, este cel mai mare centru universitar din zona de Nord-Est al României
şi al treilea din România, după Bucureşti şi Cluj. Iașul este fosta capital, orașul marilor idei, al
primei mari uniri, al primului spectacol de teatru în limba română, al primului muzeu literar
memorial (Bojdeuca din Țicău) și al primului Muzeu de Istorie Naturală. În oraș, pe dealul
Copoului, se află cea mai veche universitate din România, Universitatea din Iași, numită azi și
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza. Întemeiată în 1860 prin decret de către principele
Alexandru Ioan Cuza, continuatoare a vechii Academii Mihăilene, universitatea are astăzi 15
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facultăți, cu peste 23.000 de studenți. Clădirea principală, monument de arhitectură, a fost
ridicată în 1896 [14].
Tot in Iași se află continuatoarea primei școli superioare de inginerie din România,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, cu peste 17.000 de studenți, prima școală
superioară de muzică din România, Universitatea de Arte „George Enescu”, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" peste 9000 de studenţi români la care are cel mai
mare numar de sudenţi străini la ciclu de licenţă din România (2300), Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea Petre Andrei.
În Piața Eminescu, în perioada interbelică, s-a ridicat clădirea Fundației Culturale
Regale, ce astăzi găzduiește cea mai veche bibliotecă universitară din țară, Biblioteca Centrală
Universitară „Mihai Eminescu”, cu un fond de carte ce se apropie de 3 milioane de exemplare,
unele foarte rare.
Principalele campusuri studențești se află în Tudor Vladimirescu (22 cămine) - unde se
află cel mai mare cămin din partea de sud-est a Europei, Codrescu (5 cămine și complexul
internațional Gaudeamus), Titu Maiorescu (4 cămine), Târgușor-Copou (4 cămine) și
Agronomie (4 cămine).
Cei peste 55.000 studenți au un impact foarte mare asupra pieței imobiliare rezidențiale
din municipiul Iași. Din cei 55.000 studenți doar 13.000 studenți au loc în caminele studențești,
restul fie trebuie să închirieze un imobil fie să cumpere un imobil. Din acesta cauză în
municipiul Iași în fiecare an în lunile august și septembrie chiriile pentru spații rezidențiale se
scumpesc artificial cu până la 20%, iar ofertele pentru apartamente cresc cu până la 5% în cele
doua luni, deoarece majoritatea studenților nu își permit să iși achiziționeze un imobil cu
destinație rezidențială.
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3.2. SOLO SINGURUL PARC LOGISTIC PRIVAT DIN JUDEȚUL IAȘI

Iaşul va deveni un pol industrial în următorii ani şi în judeţ vor veni multe firme care sau săturat să dea în Vestul ţării salarii tot mai mari. Estimăm că vor fi în următorii trei ani cel
puţin 10.000 de noi locuri de muncă în Iaşi. Spre deosebire de parcurile de stat, parcurile
private se dezvoltă foarte repede şi sunt mult mai eficiente.
În acest subcapitol vom descrie singurul parc logistic privat din județul Iași
Proiectul SOLO a demarat cu cinci construcții din care o clădire de birouri de clasă A+,
de aproximativ 2.000 de mp și cel mai mare și mai modern complex logistic din Moldova,
compus din 4 hale industriale de producție cu o suprafață totală de 9.600 de mp. Anul trecut
parcul SOLO a mai construit o hala industrial de producție cu suprafața totala de 6.400 mp
Cel mai mare client al parcului logistic SOLO, este Lear Corporation, al doilea
producător mondial de scaune auto. Ocupă 12.000 mp din suprafaţa totală de 18.000 mp de
hale industriale. Alţi clienţi în hale mai sunt TMS Global Logistics şi Renania.
Parcul logistic este situat în localitatea Lețcani, la intrarea în oraș dinspre drumul E85,
principala cale de legătură cu București, Cluj-Napoca și Suceava, dar și cu restul țării, pentru a
asigura mobilitatea chiriașilor și conexiunea la principalele elemente de infrastructură ale
Iașului. Totodată, complexul se află în proximitatea viitoarei autostrăzi Ungheni – Târgu
Mureș.
Construcţia parcului logistic în comuna Leţcani – Judeţul Iaşi a început în februarie
2013 și s-a încheiat de anul 2014, urmărindu-se crearea primului parc logistic din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est, în vederea atragerii de investiţii şi stimularea creării de noi locuri de
muncă.
Prin obiectivele propuse, proiectul Parc logistic comuna Leţcani – Judeţul Iaşi
urmăreşte realizarea unei structuri de sprijinire a afacerilor, care să stimuleze la nivel local
dezvoltarea economică durabilă, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului general al
Programului Operaţional Regional: dezvoltarea echilibrată a regiunilor României.
Parcul Logistic comuna Lețcani este o soluție modernă pentru companiile românești
sau multinaționale care au nevoie de:
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- spații logistice de depozitare și servicii;
- spații de producție;
- depozite;
- birouri;
- cantină restaurant;
- parcări și alte facilități.
Proiectul Parc logistic comuna Leţcani – Judeţul Iaşi este un proiect selectat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Iniţiatorul şi realizatorul proiectului este S.C.
SOLO S.R.L.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est este Organismul Intermediar desemnat de către Autoritatea de
Management pentru implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est.
Valoarea totală a proiectului este de 28.778.444,07 lei, din care 13.627.514,56 lei
reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi
din bugetul naţional.
Parcul logistic SOLO se va extinde cu încă 5.000 de metri pătraţi de hale industriale în
prima parte a anului 2019.
La sfârsitul anului 2017 parcul logistic SOLO avea o suprafață totală de teren de 33.000
de mp este deservit de o parcare păzită, cu o capacitate de până la 90 de autoturisme și 32 de
tiruri.
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3.3. ANALIZA ȘI PREVIZIUNI PRIVIND PIAȚA DE SPAȚII LOGISTICE ȘI
INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL IAȘI

O piață este un mediu în care se tranzacționează bunurile și serviciile, între
cumpărători și vânzători, printr-un mecanism al prețului. Conceptul de piață presupune că
bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între cumpărători și vânzători. Fiecare
parte va reacționa la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului,
precum și la propria ei înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și
dorințele individuale [15].
Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi
schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o
tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în
cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere [16].
Cererea pentru un bun imobil logistic sau industrial reprezintă cantitatea dintr-un
anumit tip de proprietate pentru care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la
diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de timp.
Pentru că pe o piaţa imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul cererii,
valoarea proprietăţilor logistice și industriale tinde să varieze direct cu schimbările de cerere,
fiind astfel influenţată de cererea curentă.
Pe piaţa imobiliară logistică și industrială, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de
proprietate care este disponibilă pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă
dată, într-o anumită perioadă de timp. Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un
anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de
proprietate.
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Spații logistice și
industriale vechi și
noi
Nicolina - CUG
Pacurari - Canta
Tatarași - Metalurgie
Calea Chișinaului
Zonele limitrofe a
mun. Iași
Spații logistice și
industriale vechi și
noi
Nicolina - CUG
Pacurari - Canta
Tatarași - Metalurgie
Calea Chișinaului
Zonele limitrofe a
mun. Iași
Spații logistice și
industriale vechi și
noi
Nicolina - CUG
Pacurari - Canta
Tatarași - Metalurgie
Calea Chișinaului
Zonele limitrofe a
mun. Iași

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Minim

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Maxim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Minim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Maxim

2015
150
150
130
130
120

2015
400
400
350
350
300

2015
1,5
1,5
1,3
1,3
1

2015
4
4
3,5
3,5
3

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Minim

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Maxim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Minim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Maxim

2016
170
170
150
150
140

2016
420
420
380
380
350

2016
1,8
1,8
1,4
1,4
1,3

2016
4,2
4,2
3,8
3,8
3,3

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Minim

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Maxim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Minim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Maxim

2017
200
200
150
150
140

2017
450
450
450
450
400

2017
2
2
1,5
1,5
1,4

2017
4,5
4,5
4
4
3,5

Tabel nr. 1 - Preţul minim și maxim al spațiilor logistice și industriale (vechi și noi), mun. Iasi și
zonele limitrofe, în perioada 2015 – 2017

Am coroborat toate datele necesare pentru a putea previziona pe anii 2018-2019,
indicatorii economici (creșterea economică, rata inflației și rata somajului – Figura 7), si
indicatorii bancari (ratele dobânzii de politica monetară, ratele dobânzii la facilitate de credite
și ratele dobănzii la facilitate de depozite – Figura nr. 8). Acești indicatori descriși mai sus
influențează evoluția în timp a tranzacțiilor imobiliare logistice și industriale [17].
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Sectorul bancar ajută la creșterea economică în România, ajuta la susținerea
consumului. În ceea ce privesc creditele pentru bunuri imobile de tip logistic și industrial
impactul este major asupra economiei, deoarece acestea sunt achiziționate în special de
persoane juridice, platitori de tva. Dacă în perioada 2000-2005 tranzațiile imobiliare se realizau
fără ajutorul unui credit, în prezent situatia s-a schimbat radical și astfel o mare parte din
tranzacțiile imobiliare de spații logistice și industriale se realizează prin intermediul serviciilor
bancare-credite.
Pentru a putea să previzionăm evoluția pe termen mediu (2 ani) a pieței imobiliare din
municipiul Iași și din zonele limitrofe, am luat ȋn studiu toți factorii care pot influența negativ
sau pozitiv piața imobiliară de spații logistice și industriale din Romania și implicit din județul
Iași.
Din datele prelucrate de autor de la Comisia Naționala de Prognoza a României,
Eurostat și Banca Națională a României am identificat trei factori comuni care pot influența
evoluția pe termen lung a pieței imobiliare din România. În acest sens au fost puse într-un
grafic cele trei componente și anume: Creșterea economică, Rata inflației și Rata somajului din
România în perioada 2015 – 2017 și previziuni pentru anii 2018 – 2019. (Figura nr. 8) [18].

Figura nr. 7 - Indicatori economici, România, pe ani in perioada 2015 – 2019

Pe plan intern, anii 2018-2019 se așteaptă să fie unii de creștere economică susținută.
Tendința este consemnată atât în previziunile analiștilor interni, cât și în cele ale instituțiilor
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financiare internaționale. Graficul de mai sus consemnează o tendință de scădere a ratei de
creștere economică (autoritățile publice naționale care se bazează pe rate anuale de creștere
economică de sub 4% și cele ale analiștilor externi care anticipează creșteri economice anuale
de sub 3,5%).
Măsurile de politică fiscală și bugetară ale noului guvern pentru anii următori se
încadrează în linia unei politici economice expansioniste, fiind anunțate creșteri salariale în
sistemul bugetar, dar și reduceri ale unor impozite și taxe.
Pe de alta parte, este important de reținut faptul că autoritățile financiare - Consiliul
Fiscal si Banca Națională a României – și-au exprimat deja îngrijorarea la începutul anului
2017 cu privire la o tendință prea accentuată spre consum în România, rata de creștere a
consumului depașind-o pe cea a venitului, ceea ce poate fi un semn de creștere economică
nesănătoasă.
Anul 2018 este cel în care se previzionează întoarcerea ratei inflației în domeniul
valorilor pozitive, ceea ce era de așteptat având în vedere că în anii precedenți factorul
determinant al menținerii ratei inflației la valori negative a fost politica fiscală manifestată în
reducerea cotei de TVA aplicată pe piața românească.
Graficul evoluției ratei inflației relevă pentru anul 2018 o creștere generalizată a
prețurilor în medie cu aproximativ 3%, urmând ca rata inflației așteptată pentru anul 2018 să
fie chiar mai mare, aproape 3,5% conform datelor analizate si prelucrate de catre noi, de la
Eurostat, Comisia Nationala de Prognoza a României si Banca Nationala a Romaniei. Aceasta
în condițiile în care se previzionează o reducere pentru anii următori a nivelului ratei
șomajului.
După cum se observă în figura nr. 6, nivelul ratei șomajului, a scăzut în 2017 la 5,2% pe
fondul creșterii optimismului investitorilor în ceea ce privește evoluțiile economice. Din
calculele nostre pentru anii viitori fiind de menținere a trendului descendent al șomajului care
va tinde moderat spre un nivel de echilibru intre 4% si 5%.
Un factor foarte important care are un impact evident asupra evoluției pieței imobiliare
este politica monetară. Deoarece în majoritatea tranzacțiilor se utilizează și finanțare bancară,
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este evident că toate segmentele pieței imobiliare vor fi influențate de măsurile politicii
monetare.
Din datele analizate și prelucrate după rapoartele Băncii Naționale a României,
Eurostat şi ale Comisiei Naţionale de Prognoză a României, am identificat trei factori comuni
care pot influenta evoluția pe termen lung a pieței imobiliare din România. În acest sens au
fost puse într-un grafic cele trei componente și anume: Rata dobânzii de politică monetară,
Rata dobânzii la facilitatea de credite și Rata dobânzii la facilitatea de depozite din România în
perioada 2015 – 2017 și previziuni pentru anii 2018 – 2019. (Figura nr. 8).

Figura nr. 8 - Ratele dobanzii de politică monetară, la facilitatea de credite si la facilitate de depozite
2015-2019

Anii 2015 - 2017 au fost marcați de continuarea măsurilor de relaxare ușoară a politicii
monetare, prin reducerea ratei dobânzii de referință bancară la 1.75%. Această măsură s-a
reflectat într-o reducere în continuare a ratelor de dobândă la creditele bancare cu efect în
impulsionarea cererii pe piața imobiliară. Cu toate acestea, se remarcă eforturi efectuate pe
linia menținerii unor restricții în ceea ce priveste acordarea de credite imobiliare în vederea
asigurării unui control al masei monetare, iar pe de altă parte și în strânsă corelație cu
obiectivul menționat anterior, evitarea apariției unor dezechilibre pe piața imobiliară.
În doar câteva luni Banca Nationala a Romaniei a marit rata dobanzii de politica
monetara cu 0,5%, în luna Noiembrie 2017 rata fiind de 2%, și mai apoi în Februarie 2018 rata
ajungând la 2,25%. Aceasta majorare a venit în contextul în care inflația este așteptată să se
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ridice la 3,5% în acest an. Drept urmare, BNR a fost forțată să majoreze dobânda-cheie pentru
a proteja leul de la depreciere.
Principalii cumpăratori pe piața imobiliară de spații logistice și industriale sunt
persoanele juridice de regulă platitoare de TVA, care doresc să își dezvolte afacerea sau care
doresc să schimbe spațiul în care își desfășoară activitatea de regula spații vechi realizate
înainte de anul 1990 și care nu dispun de noile facilitățile, cu spații noi care corespund
Normelor Europene.
Spațiile logistice și industriale vechi nu mai au căutare, ele fiind tranzacționate (vânzare
și/sau închiriere), doar de firmele mici care nu au cash-ul necesar și nici nu se încadrează
pentru o finanțare bancară.
Din baza de date utilizată în acest articol ce este contribuție proprie a autorului (Tabelul
nr. 2), datele culese de la autori și din indicatorii economici și bancari (Figura nr. 7 si 8) am
putut previziona tendința pe urmatorii 2 ani (2018-2019) a evolutiei pietei imobiliare logistice
și industriale din municipiul Iasi.
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Spații logistice și
industriale vechi și
noi
Nicolina - CUG
Pacurari - Canta
Tatarași - Metalurgie
Calea Chișinaului
Zonele limitrofe a
mun. Iași
Spații logistice și
industriale vechi și
noi

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Minim

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Maxim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Minim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Maxim

2018
220
220
170
170
150

2018
470
470
450
450
420

2018
2,2
2,2
1,7
1,7
1,5

2018
4,5
4,5
4,2
4,2
3,7

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Minim

Preț vânzare
(Euro/mp - Scd)
Maxim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Minim

Preț închiriere
(Euro/mp - Su)
Maxim

2019
230
230
180
180
160

2019
480
480
460
460
430

2019
2,3
2,3
1,8
1,8
1,7

2019
4,7
4,7
4,3
4,3
3,8

Nicolina - CUG
Pacurari - Canta
Tatarași - Metalurgie
Calea Chișinaului
Zonele limitrofe a
mun. Iași

Tabel nr. 2 – Previziuni - Preţul minim și maxim al spațiilor logistice și industriale (vechi și noi),
mun. Iasi și zonele limitrofe, în perioada 2018 – 2019

Previziunile pentru anii 2018 și 2019, pentru bunurile imobile de tip logistic și industrial
din municipiul Iași și din zonele limitrofe, sunt de creștere cu 5% - 10%, atât pentru vânzare
cât și pentru închiriere.
Creșterea se datorează în primul rând ofertei foarte limitate și cererii în creștere pentru
asemenea tipuri de bunuri imobile, dar mai ales a sistemului bancar care începând din anul
2017 s-au reorientat spre a finanța mai ales Persoanele Juridice Small și Corporate, întrucât
aceste firme sunt un potențial foarte bun de finanțat în vizorul instituțiilor bancare din
România, dar nu în ultimul rând sunt și cele care aduc veniturile cele mai mari băncilor,
deoarece odată cu finanțarea se atrag surse de venit din salariații firmei (carduri de credit și
debit, credite de nevoi personale sau/și ipotecare), dar mai ales din trezorerie (schimburi
valutare), dacă firma finanțată are contracte
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4.

CONCLUZII

Piața spațiilor logistice și industriale a fost și este și in prezent motorul pieței imobiliare
românești, aceasta datorită elasticității mai reduse a acestui segment la fluctuațiile economice.
Prețurile de vânzare sau închiriere de spații logistice și industriale diferă mult în funcție
în primul rând de gradul de dezvoltare economică a regiunii în care sunt amplasate, cererea
fiind ridicată în apropierea celor mai importanți poli urbani, unde și gradul de ocupare este
ridicat. Pe de altă parte observăm necesitatea orientării investitorilor străini și spre alte zone
de dezvoltare, dat fiind nivelul extrem de scăzut al ratei șomajului în anumite regiuni precum
cele din zona graniței de vest a țării, care face dificilă atragerea forței de muncă.
Spațiile logistice și industriale au un timp de închiriat 6-12 luni și timp pentru a vinde
18-24 luni. Marja de negociere fiind mult mai mare față de alte tipuri de bunuri imobile 1020% negociere din prețul de ofertă.
Piața imobiliară industrială din România și implicit din municipiul Iași este foarte
interesantă pentru speculații, având un mare potential de a fi volatila. A avut cresteri mari,
zvonurile au un impact imediat și exista oameni interesați să influenteze piațaimobiliară din
România, deoarece nu este o piață stabilă cum putem spune de alte piețe imobiliare din țările
dezvoltate din Uniunea Europeana (Germania, Italia, Spania etc.). Piața imobiliară din
România este o piata coapta pentru manipulare.
Piața imobiliara din România este printre cele mai speculative, semănând intr-un fel cu
bursa. Este o piață atipică, alimentată în bună măsura de economia subterană. Acest lucru se
resimte, în primul rând, în evolutia cererii când o buna parte din sumele care intra pe piață
sunt efect al spălării de bani din economia neagra din Romania.
În plus, prețurile sunt trase în sus și de cererea foarte mare din partea chiriaşilor care
vor să dezvolte afaceri în Iaşi.
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Iaşiul este în cea mai fastă perioadă economică a sa. Fapt certificat de dezvoltarea foarte
bună a traficului, aeroportul din oraş sărbătorind recent pasagerul cu numărul 1 milion.
Lipsa autostrăzilor din Moldova reprezintă o problemă pentru atragerea de investiţii în
special în industrie. Este foarte greu să vină producători, mulţi ţin cont de distanţă. Ar fi mai
multe investiţii în domeniul industrial şi o cerere mai mare pe hale industriale, dacă ar fi
autostrăzi.
În ciuda faptului că Moldova a rămas în urmă din cauza lipsei autostrăzilor, decalajul
faţă de restul regiunilor se va reduce simțitor în anii următori. Decalajul este mai mic faţă de
acum 10 de ani. Zona de nord-est a fost subdezvoltată dintotdeauna, din cauza aşezării în
afara arcului carpatic.
În Moldova salariile sunt cu circa 15-20% mai mici decât în Vestul ţării. Dar acest lucru
poate reprezenta un factor în atragerea investitorilor. Într-adevăr zona Moldova este mai
departe, dar dacă ai costuri mai mici, atunci poate fi un avantaj pentru cei care văd mai
departe de distanţa în kilometri. Avantajul costului cu forţa de muncă al Moldovei sa păstrat
şi dacă a crescut salariul minim pe economie deoarece este vorba despre cerere şi ofertă. Dacă
va fi mai mare cererea de operatori în Vestul ţării, bineînţeles că şi operatorii vor fi mai
scumpi. Dacă e mai mic la noi, vor fi mai ieftini, indiferent la ce ne raportăm, salariul de azi
sau salariul de mâine.
Prognozăm că în următorii 3-5 ani să vorbim de 10.000 de noi locuri de muncă în
domeniul industrial, pe măsură ce investitorii vor descoperi că nu doar distanţa contează, ci şi
costul şi disponibilitatea forţei de muncă.
Și în oferta de pe piața se simt efectele economiei subterane. Se știe că sectorul
construcțiilor este cel mai putin fiscalizat, ca este multa munca la negru. În consecinșă,
prețurile ar trebui să fie mici. În realitate, prețurile sunt mari, în schimb, se obțin marje
extreme de profit.
Piața imobiliara în Romania este înca la început, comparativ cu alte piețe din occident.
Cu toate acestea, a existat o evoluție importantă, de la o piața pur speculativă în care apareau
averi de milioane de euro într-un timp foarte scurt, la o piață cu un trend înca ascendent însa
relativ mai stabilă, în care deja jucatorii sunt mai stabili.
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Piața imobiliară din România și implicit din municipiul Iași raspunde la orice stimul
economic, juridic și social, un factor esential, care a influențat piața imobiliară rezidențială în
ultimii ani, îl reprezintă stabilitatea monetară și accesul la creditele bancare.
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