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ANALIZĂ 
INTRODUCTIVĂ

PIAŢA SPAŢIILOR DE BIROURI
Chirii

Yield

La nivel naţional, chiria spaţiilor de birouri clasa A a crescut ușor în 
ultimele 6 luni. Aceste creșteri sunt nesemnificative pentru evoluţia 
pieţei în ansamblu, iar tendinţa reală a pieţei este de stabilizare.

Din analiza efectuată pentru semestrul 2 al anului 2018 s-a observat 
că piața spațiilor de birouri, atât pentru prețurile de vânzare, cât și 
pentru închiriere au rămas constante, raportându-ne la rezultatele 
din semestrul 1 al anului 2018. 

Tranzacţiile cu imobile de birouri au atins în 2018 un nivel record 
pentru ultimul deceniu, doar în Bucureşti fiind achiziţionate imobile 
cu o suprafaţă închiriabilă cumulată de peste 200.000 de metri 
pătraţi şi o valoare de peste 400 de milioane de euro. Cladiri de 
birouri au fost tranzacţionate şi în Cluj-Napoca şi Timişoara, astfel că 
valoarea totală a tranzacţiilor la nivel naţional în 2018 a fost de peste 
500 de milioane de euro.

Piața spațiilor de birouri din Cluj-Napoca ocupă locul doi în topul 
național, reprezentând cea mai mare piață de birouri din afara 
capitalei, cu un stoc modern de peste 250.000 mp la mijlocul lui 
2018, din care aproximativ jumatate reprezintă unități de clasa A. 
Dezvoltarea pieței spațiilor de birouri din Cluj-Napoca a avut ca 
principal factor interesul sectorului IT, atrași de orașul Cluj-Napoca 
datorită forței de muncă ieftine în comparație cu alte orașe din Vestul 
Europei sau SUA precum și de calificarea înaltă de care dispune.

Piața spațiilor de birouri din Timișoara v-a înregistra 2 inaugurări de 
proiecte cu suprafață utilă închiriabilă de aproximativ 36.000 mp, 
cu finalizare în semestrul 2 al anului 2019. O prezentare detaliată se 
poate găsi la capitolul Timișoara.

În Bucureşti nivelul chiriei a înregistrat ea o ușoară creștere în ultimele 
6 luni. Nivelul chiriilor pentru spaţiile de clasa A se încadrează în 
funcție de locație, în intervalul 12 – 19 euro/mp/lună în Capitală, 11 
– 16 euro/mp/lună în Cluj Napoca, între 11,5 – 16 euro/mp/lună în 
Timişoara, iar în Braşov chiriile sunt cuprinse între 9 - 15 euro/mp/
lună.

Gradul de neocupare în Capitală se situează la nivelul de aproximativ 
10% pentru birourile de clasă A şi respectiv 15% pentru cele de 
clasă B, înregistrând o scădere față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

La nivel naţional gradul de neocupare se situează la aproximativ 
10% pentru spaţii de birouri de Clasa A, mai mare fiind pentru 
birourile de clasa B (aproximativ 15%).

Randamentul aşteptat în Bucureşti pentru birourile de clasa A a rămas 
la acelaşi nivel cu cel din semestrul  anterior, fiind cuprins între 7 şi 
8%. Pentru birourile de clasa B, Yield-ul s-a situat în intervalul 8 şi 9%.

Rata de neocupare
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Chirii

Yield

În ultimele 6 luni, chiriile spaţiilor comerciale s-au menţinut relativ constante atât în Capitală, cât şi la nivel naţional, pe toate segmentele analizate.

În București, spațiile comerciale situate pe arterele principale se închiriază cu 20 - 50 €/mp/lună, fără TVA, respectiv cu 10 - 25 €/mp/lună, fără TVA, 
pe artere comerciale secundare. 

Pentru al doilea an consecutiv niciun mall nu a fost deschis în 2018 la Bucureşti. Dezvoltatorii şi-au continuat planurile de expansiune în oraşele în care 
a existat cerere. Cele mai importante investiţii au fost derulate în noul mall NEPI din Satu Mare, în extensia Iulius Mall din Timişoara şi Era Park din Iaşi.   

În curs de dezvoltare este centrul comercial AFI Brașov investiție de circa 120 de milioane de euro totalizând o suprafață comercială de aproximativ 
45.000 mp şi două clădiri de birouri clasa A lângă mall cu o suprafaţă închiriabilă de 25.000 mp, construite în două faze. Termenul de predare a fost 
amânat pentru prima jumătate a anului 2020.

În anul 2019, în Iași vor apărea patru noi clădiri de birouri, Unique Residence (4.200 mp), MCM Center (fostul Moldova Mall, 4.200 mp), Ideo 
(12.000 mp) și Baza 3 Office (6.000 mp), iar în Timișoara UBC 2 (parte a Openville 18.000 mp) și Isho Offices (18.000 mp). Pentru cele patru mari 
centre regionale de birouri – Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, sunt estimate livrări de aproximativ 160.000 mp.

Statisticile arată că retailul prin lanţurile mari de magazine are o pondere de 65,4% în România (februarie 2018) faţă de 90% în ţările dezvoltate. În 
acest context, retailul are şanse de creştere cu o concentrare în oraşele mai mici (cu mai puţin de 100.000 de locuitori), unde deocamdată comerţul 
este reprezentat de magazinele stradale. De asemenea, regiunile mai puţin dezvoltate (Moldova) sunt vizate de comercianţi precum Lidl, care a 
anunţat extinderea în această zonă.

Rata de neocupare la nivel naţional este de aproximativ 10% pentru 
spațiile aflate pe arterele comerciale principale și de aproximativ 
15% pentru cele aflate pe arterele comerciale secundare. 

Yield-ul se încadrează în intervalul 7.25 – 8.5% pentru spaţiile 
comerciale aflate pe arterele comerciale principale din Capitală şi 
între 8.25 si 11.50% în restul țării.

Rata de neocupare

PIAŢA SPAŢIILOR COMERCIALE

PIAŢA SPAŢIILOR INDUSTRIALE
Chirii

Yield

Chiriile spaţiilor industriale au înregistrat o uşoară creştere atât în 
Capitală, cât şi la nivel naţional pe toate segmentele analizate.
În București, spațiile industriale noi pot fi închiriate la 3 – 5 €/mp/lună, 
fără TVA, în funcție de suprafață. La nivel national, exista dezvoltari 
semnificative in Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu si Oradea, unde si aici 
chiriile practicate sunt cuprinse in intervalul 2.3 – 4.5 €/mp/lună, fără 
TVA.  
În 2018, stocul total de spatii logistice din Romania a depasit 
3,3 milioane de metri patrati. Principalul motor de crestere va fi 
segmentul de comert online, chiar daca dimensiunea acestuia 
pe piata romaneasca este inca mica comparativ cu celelalte state 
europene. 
Lipsa dezvoltărilor de infrastructură va favoriza concentrarea spațiilor 
în zona Capitalei și către regiunile din centrul și vestul țării care oferă 
acces imediat la autostrăzi.

Randamentele medii pe segmentul spațiilor industriale sunt cuprinse 
între 8,5 – 10% pentru București și 9 – 11.5% pentru restul țării. 

Rata medie de neocupare a spaţiilor industriale la nivel naţional este 
cuprinsă între 5 şi 15% în funcţie de mărimea spaţiului industrial şi 
locaţie.

Rata de neocupare
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BUCUREȘTI










