
MINDAUGAS VALUCKAS, CEO HANNER GROUP:

“În România, am încetat sã lucrãm
cu bãncile din anul 2009”
“Criza economicã nu ne-a afectat vânzãrile”

Reporter: Cum estimaþi cã va
evolua piaþa rezidenþialã din Româ-
nia pe termen scurt ºi mediu?

Mindaugas Valuckas: Estimãm
o uºoarã creºtere a pieþei în anii ur-
mãtori. În ultimii ani, piaþa s-a con-
tractat sau a stagnat. Pe viitor sunt
de aºteptat, însã, îmbunãtãþiri ai

acestor parametri. Vânzãrile de
apartamente de pânã acum au
avut un volum redus. În continua-
re, existã multe familii tinere aflate
în cãutarea unei case pe care sã o
cumpere, dar mulþi nu-ºi permit
încã imobile de calitate care sã be-
neficieze de o construcþie supe-

rioarã, dar ºi de un amplasament
ideal cu o infrastructurã optimã.

Credem cã atât salariile, cât ºi
ofertele de finanþare de tip ipote-
car vor înregistra creºteri în viitorul
apropiat, ceea ce va duce la o acce-
sibilitate superioarã a apartamen-
telor noi, generând, astfel, o cerere

mai mare în piaþã.
Reporter: Credeþi cã va exista o

cerere mai mare de locuinþe?
Mindaugas Valuckas: Am remar-

cat cã oamenii nu înþeleg încã sufi-
cient diferenþele dintre un aparta-
ment nou de calitate superioarã ºi
unul vechi sau unul nou de calitate
îndoielnicã. În cele din urmã,
oamenii cumpãrã foarte rar o casã
de-a lungul întregii lor vieþi, poate o
datã sau cel mult de trei ori. Aºadar,
aceastã achiziþie reprezintã un pas,
un angajament foarte serios pe
care îl fac. Cu toate acestea, se poa-
te observa cã atunci când merg ºi
aleg o casã sau un apartament nu
se documenteazã suficient, nu cer-
ceteazã atent pe ce dau banii. Am
observat chiar o categorie de clienþi
care nici mãcar nu e interesatã sã
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Salariile ºi ofertele de finanþare de tip ipo-

tecar cel mai probabil vor înregistra

creºteri în viitorul apropiat, ceea ce va duce

la o accesibilitate superioarã a apartamen-

telor noi ºi, astfel, va fi generatã o cerere

crescutã pe piaþa rezidenþialã autohtonã,

ne-a declarat Mindaugas Valuckas, directo-

rul executiv al Hanner Group.

Domnia sa ne-a precizat cã vânzãrile de

apartamente de pânã acum au avut un vo-

lum redus, dar existã, în continuare, multe

familii tinere aflate în cãutarea unei case.

Hanner Group este o companie care nu a

fost afectatã de anii de crizã ºi care nu a

vândut în pierdere în niciunul dintre proiec-

tele dezvoltate, ne-a spus domnul Valuckas,

care susþine cã a apelat la reduceri de pre-

þuri pentru locuinþe, dar cã aceasta nu a

fost o politicã generalã.

ªeful Hanner apreciazã cã, în anii urmãtori,

clienþii vor fi mai atenþi la calitatea imobilu-

lui achiziþionat, dar ºi la care sunt costurile

de mentenanþã ale unei locuinþe ºi la nive-

lul calitãþii vieþii pe termen lung. Astfel, di-

rectorul executiv al companiei lituaniene

ne-a spus cã va fi înregistratã o creºtere a

cererii pentru apartamentele de calitate în

faþa apartamentelor vechi sau a celor de ca-

litate slabã, în timp ce preþurile locuinþelor

vor stagna sau, cel mult, vor creºte într-un

ritm similar evoluþiei inflaþiei.
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“Salariile, cât ºi ofertele de

finanþare de tip ipotecar

vor înregistra creºteri în

viitorul apropiat, ceea ce

va duce la o accesibilitate

superioarã a

apartamentelor noi,

generând, astfel, o cerere

mai mare în piaþã”.



înþeleagã ce înseamnã calitatea în
acest domeniu.

Credem cã acest fenomen se va
schimba în viitorul apropiat. Clien-
þii vor fi mai atenþi la calitatea imo-
bilului achiziþionat, dar ºi la care
sunt costurile de mente-
nanþã ale unei locuin-
þe ºi la nivelul cali-
tãþii vieþii pe ter-
men lung.

Toate aceste
elemente ar tre-
bui sã ducã la o
creºtere a cererii
pentru aparta-
mente de calitate în
faþa apartamentelor
vechi sau a celor de calita-
te slabã.

Reporter: Ce estimãri aveþi în
ceea ce priveºte preþuri le de
vânzare?

Mindaugas Valuckas: Nu cre-
dem cã preþurile vor creºte. Mai de-
grabã estimãm o stagnare a preþu-
rilor sau cel mult o creºtere într-un
ritm similar evoluþiei inflaþiei.

Reporter: Cum aþi reuºit sã con-
struiþi ºi sã vindeþi locuinþe în pe-
rioada crizei economice?

Mindaugas Valuckas: Hanner
este o companie care nu a fost
afectatã de anii de crizã. Nu am

vândut în pierdere în niciunul din-
tre proiectele dezvoltate. Primii
doi ani de crizã s-au dovedit chiar
foarte buni în istoria noastrã. Am
apelat la unele reduceri de preþuri,

dar aceasta nu a fost o politicã
generalã. De exemplu,

anul 2009 a fost cel
mai bun an din toa-

tã istoria noastrã
la c api t o lu l
vânzãri pe piaþa
din Lituania, da-
toritã faptului cã
majoritatea com-

petitorilor intrase-
rã în faliment sau în

insolvenþã ºi au sistat
pentru o perioadã vânzãri-

le. În 2010 am demarat aici anumi-
te lucrãri de construcþii pentru an-
sambluri rezidenþiale, aceste pro-
iecte dovedindu-se ulterior foarte
profitabile deoarece, în acel inter-
val, preþurile de construcþie au fost
la cel mai mic nivel ºi, pur ºi simplu,
nu aveam competiþie.

Reporter: Câte locuinþe a vândut
Hanner, pânã acum, în România?

Mindaugas Valuckas: Hanner a
investit alãturi de alþi parteneri în
proiectele City Centre Residence ºi
Carol Park Residence. Ambele pro-
iecte sunt vândute în totalitate.
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Dezvoltatorul imobiliar lituanian Hanner Group a
anunþat cã va construi 460 de locuinþe în zona din
apropierea Parcului Tineretului din Bucureºti, investi-
þia totalã fiind de aproximativ 37 de milioane de euro.
Mindaugas Valuckas, directorul executiv al compa-
niei, a declarat: “Complexul The Park este cea mai
mare dezvoltare a companiei pe piaþa româneascã ºi
va cuprinde patru blocuri, totalizând 460 de aparta-
mente, situate în apropiere de Parcul Tineretului, pe
strada Pajiºtei. Primul bloc din ansamblu a fost finali-

zat în primul semestru al acestui an ºi cuprinde 69 de
apartamente ºi studiouri, cu suprafeþe cuprinse între
48 ºi 108 metri pãtraþi. Am început dezvoltarea ºi
pentru celelalte clãdiri, acestea urmând sã fie con-
struite în trei etape, câte un bloc pe an. Urmãtoarea
clãdire va fi livratã în 2015, iar ultima în 2017. Fieca-
re dintre aceste imobile va avea 130 de studiouri ºi
apartamente cu douã, trei sau patru camere. Întregul
proiect respectã standardele europene în ceea ce pri-
veºte calitatea construcþiei, depãºind normele locale

în materie de conductivitate termicã”.
Potrivit datelor companiei lituaniene, proiectul The
Park beneficiazã, printre altele, de amenajare peisa-
gisticã, loc de joacã pentru copii ºi parcare supratera-
nã, iar în faza urmãtoare va fi dezvoltatã ºi parcarea
subteranã pentru întregul complex. Mindaugas Va-
luckas susþine cã, în primele douã luni de la finaliza-
rea primului bloc, au fost achiziþionate peste 30%
dintre apartamente, preþurile începând de la 55.000
de euro.

de locuinþe se vor construi în

zona din apropierea Parcului

Tineretului din Bucureºti,

investiþia totalã fiind de

aproximativ 37 de

milioane de euro.
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Blocurile din aceste ansambluri au
peste 260 de unitãþi.

Reporter: Câte locuinþe aveþi
scoase la vânzare în acest mo-
ment?

Mindaugas Valuckas: În acest
moment avem la vânzare peste o
mie de unitãþi pe plan global. Ma-
joritatea sunt apartamente pe seg-
mentul mediu localizate în Vilnius
ºi Riga. Mai avem la vânzare ºi un
proiect pentru segmentul mediu
superior în Ucraina. The Park se
încadreazã în aceeaºi categorie.
Toate apartamentele sunt în clãdiri
cu o eficienþã energeticã superioa-
rã, fiind vizate familiile tinere care
pun un accent deosebit pe calitate.

Reporter: Care este strategia de
dezvoltare a companiei pentru anii
urmãtori?

Mindaugas Valuckas: Vom con-
tinua sã dezvoltãm proiectele ac-
tuale ºi studiem piaþa pentru achi-
ziþia unor noi loturi de constucþie.
În acest moment, plãnuim intrarea
pe piaþa din Marea Britanie ºi pe
cea din Germania. Acesta este un
plan de perspectivã pentru urmã-
torii 3-5 ani. Vedem pe aceste pieþe
un potenþial ridicat pentru dezvol-
tãri rezidenþiale de calitate supe-
rioarã cu focus pe eficienþa ener-
geticã.

Reporter: Care credeþi cã sunt
factorii ce ar putea duce la o
creºtere stabilã a pieþei rezidenþia-
le din România?

Mindaugas Valuckas: Evoluþia
pieþei rezidenþiale va fi influenþatã
de doi factori principali, respectiv
evoluþia salariilor ºi disponibilita-
tea creditãrii.

Reporter: Cum apreciaþi nivelul ta-
xelor ºi impozitelor din þara noastrã?

Mindaugas Valuckas: Taxele ºi
impozitele din România sunt la un
nivel mediu. Cuantumul TVA este
într-un palier superior comparativ
cu alte pieþe pe care activãm.

Reporter: Cum colaboraþi cu
bãncile?

M i n d a u g a s V a l u c k a s : Î n
România am încetat sã lucrãm cu
bãncile în anul 2009. Bãncile aratã
cã sunt deschise în oferta de credi-
tare, dar în momentul în care reali-
zezi niºte demersuri în acest sens
te izbeºti de un nivel ridicat al ce-

rinþelor. Din punctul nostru de ve-
dere, este mult mai facil sã lucrãm
cu fonduri proprii. Peste o mie de
apartamente care sunt dezvoltate
acum de Hanner sunt realizate
doar cu finanþare internã.

Reporter: Cum caracterizaþi rela-
þia pe care o aveþi cu autoritãþile
din România?

Mindaugas Valuckas: În general
nu am întâmpinat dificultãþi la
acest capitol. Au mai fost mici
întârzieri, în special în lunile de
varã. Din fericire, însã, întârzierile
nu au fost atât de mari încât sã ne
afecteze activitatea.

Reporter: Ce credeþi cã ar trebui
sã facã Guvernul pentru a încuraja
investitorii strãini?

Mindaugas Valuckas: Din
punctul nostru de vedere, credem
cã autoritãþile pot sprijini familiile
tinere în achiziþia unor apartamen-
te noi, de calitate superioarã. Mã-
surile de sprijin care dau un impuls
construcþiei de locuinþe noi influ-
enþeazã major economia în ansam-
blu: mai multe locuri de muncã,
mai multe tranzacþii, mai multe
taxe plãtite statului.

Reporter: Cum vedeþi competi-
þia de pe piaþa localã rezidenþialã?

Mindaugas Valuckas: Fiecare
competitor are o abordare diferitã.
Observãm în piaþã lipsa unei abor-
dãri pe termen lung. Majoritatea
dezvoltatorilor sunt concentraþi pe
a vinde în profit astãzi, fãrã sã fie
interesaþi de satisfacþia clienþilor
pe termen lung. Hanner tocmai pe
acest element se concentreazã - un
trai cât mai bun al clienþilor nu
doar azi, ci ºi peste câteva decenii.

Reporter: Vã mulþumesc!


