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Editorial

Gina Dadu

Vom asista în curând la o lipsã acutã pe piaþa
imobiliarã atât în ceea ce priveºte spaþiile de birouri de
clasa A, cât ºi locuinþele ! Cel puþin aceasta este estimarea
unora dintre dezvoltatorii ºi brokerii imobiliari.

Explicaþia lor este cã în perioada de crizã ritmul
construcþiilor a scãzut semnificativ fãcând ca cererea
manifestatã la reluarea creºterii economice sã nu
gãseascã o ofertã corespunzãtoare.

Nu putem spune cã în prezent nu sunt disponibile
spaþii de birouri, dar se pare cã acestea nu mai
corespund cererii actuale care, potrivit analiºtilor
imobiliari, începe sã se facã simþitã.

Agenþii imobiliari susþin cã se cautã spaþii de birouri
amplasate în locaþii bune, cu acces la mijloacele de
transport în comun ºi care au costuri de întreþinere cât
mai reduse, adicã sunt situate în clãdiri eficiente ener-
getic ºi cu consumuri mici de utilitãþi. Situaþia
existentã încurajeazã dezvoltatorii precum Raiffeisen
Evolution, AFI Europe România, Ana Holding ºi GTC sã
iniþieze proiecte noi de spaþii de birouri.

În plus, brokerii imobiliari raporteazã tranzacþii în
creºtere pe piaþa spaþiilor de birouri. Ei susþin cã
merg bine ºi preînchirierile pentru viitoarele clãdiri
de birouri. De asemenea, perioada de încheiere a
tranzacþiilor de închiriere a spaþiilor de birouri s-a
redus semnificativ faþã de acum doi ani.

Acestea sunt semnale care nu pot decât sã ne
încurajeze.

Comparativ cu piaþa spaþiilor de birouri, cea
rezidenþialã reacþioneazã mult mai lent. Cu toate cã
existã o presiune generatã de cererea de locuinþe,
totuºi faptul cã nu s-a epuizat oferta disponibilã
întârzie deciziile de investiþii în acest sector. Oferta
actualã este formatã din apartamente a cãror
construcþie a început înainte de criza economicã, pe
loturi de teren scumpe ºi uneori neadecvate locuirii
(departe de mijloace de transport în comun, cu acces
dificil pentru maºinile de urgenþe etc). În plus, multe
dintre aceste apartamente noi nu respectã cerinþele
actuale privind eficienþa energeticã, ºi anume au fost
izolate necorespunzãtor, cu materiale de slabã
calitate. Pe deasupra, preþurile acestor locuinþe se
menþin mult prea ridicate în comparaþie cu puterea
de cumpãrare a potenþialilor clienþi. Se pare cã
bãncile, în mare parte proprietare ale acestor
l o c u i n þ e î n u r m a i n t r ã r i i î n i n s o l v e n þ ã a
dezvoltatorilor, nu sunt dispuse încã sã le vândã la

preþuri adaptate condiþiilor actuale de piaþã.
Asta face ca pentru moment proiectele de

construcþii rezidenþiale sã nu fie “bancabile”, adicã
bãncile sã nu fie dispuse sã le finanþeze.

Ca urmare, este de aºteptat ca revenirea pe trend
crescãtor a investiþiilor în ansambluri de locuinþe sã
se facã mai greu.

Totuºi, acest orizont de timp nu mai este incert ºi
pare sã fie de numai trei - patru ani. Aceasta dacã ar fi
sã luãm în calcul intenþii le anunþate de unii
dezvoltatori în ceea ce priveºte construirea, peste
câþiva ani a unor ansambluri rezidenþiale de mari
dimensiuni. Pânã atunci, similar perioadei din anii ‘90,
presiunea de pe piaþa rezidenþialã se va diminua
punctual prin construcþii de case individuale.

Datele statistice pentru primul trimestru al acestui
an, în ceea ce priveºte numãrul autorizaþiilor de
construire pentru clãdiri rezidenþiale, aratã o
continuare a scãderii acestui indicator. Astfel,
numãrul autorizaþiilor a fost în primul trimestru cu
7% mai mic decât în perioada similarã a anului
trecut. O scãdere substanþialã s-a înregistrat însã în
luna februarie a acestui an, când þara noastrã a fost
afectatã pe întreg teritoriul sãu de o vreme extrem
de nefavorabilã, marcatã de numeroase coduri -
galbene ºi roºii - de atenþionare meteo.

Situaþia autorizaþiilor pare sã confirme faptul cã la
reluarea creºterii economice oferta de locuinþe va fi
redusã.

Potrivit opiniilor exprimate în luna aprilie 2012, de
cãtre managerii societãþilor comerciale, în cadrul
sondajelor realizate de Institutul Naþional de
Statisticã, se contureazã pentru perioada aprilie -
iunie 2012 o tendinþã de creºtere în industria
prelucrãtoare, în sectorul de construcþii ºi în
comerþul cu amãnuntul ºi de creºtere moderatã în
servicii, în raport cu cele trei luni anterioare.

Potrivit estimãrilor din luna aprilie 2012, în
activitatea de construcþii va înregistra, pentru
urmãtoarele trei luni, creºtere a volumului producþiei
ºi a stocului de contracte ºi comenzi. Managerii
estimeazã creºtere moderatã a numãrului de
salariaþi. În ceea ce priveºte preþurile lucrãrilor de
construcþii, se preconizeazã creºtere moderatã a
acestora.
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