
IONUÞ BORDEI, DTZ:

“Diversificarea pieþei rezidenþiale
va deschide oportunitãþi pentru achiziþia
de locuinþe, în 2016”

Piaþa rezidenþialã localã începe sã
îºi consolideze poziþia, iar apariþia
mai multor proiecte pe diferite
segmente va duce la diversificarea
pieþei, deschizând oportunitatea
pentru mai mulþi clienþi sã îºi achi-
ziþioneze locuinþa doritã, ne-a de-
clarat Ionuþ Bordei, ºeful departa-
mentului care gestioneazã investi-
þ i i le în terenuri º i dezvoltãr i
rezidenþiale în cadrul companiei
DTZ.

Domnia sa ne-a precizat: “Încã
de anul trecut au început sã apa-
rã actori noi pe acest segment.
Mulþi dintre ei sunt oameni care
au cochetat în trecut cu dezvolta-
rea rezidenþialã, însã acum apar
asocieri noi, companii noi ºi chiar
investitori care, pânã acum, nu au
avut legãturã cu piaþa rezidenþia-
lã sau piaþa imobiliarã din Româ-
nia”.

În opinia consultantului DTZ, vor
apãrea dezvoltãri noi de proiecte
rezidenþiale în zonele care prezintã
cerere pentru asemenea construc-
þii: “Zonele vizate de dezvoltatori
sunt atât cele semicentrale, cât ºi
cele periferice. De asemenea, vor

exista dezvoltãri rezidenþiale care
se adreseazã segmentului de lux în
z ona c e nt r a lã º i d e nor d a
Capitalei”.

Potrivit sursei citate, factorii care
vor impulsiona cererea de locuinþe
în 2016 vor fi mãrirea plafonului de
5% TVA la 450.000 lei (100.000
euro), stabilitatea preþurilor la
vânzare, precum ºi a costului ma-
ter ialelor de construcþ i i º i al
terenurilor.

De asemenea, Ionuþ
Bordei considerã
cã preþurile lo-
c u i nþ e lor se
vor menþine
la u n ni v e l
stabil în 2016.

“Dacã anali-
zãm însã, în in-
teriorul fiecãrui
proiect, întotdeau-
na va exista o diferenþã
între preþurile de vânzare la înce-
perea proiectului ºi preþurile de
vânzare la sfârºitul proiectului. În
toate cazurile, preþurile la finaliza-
rea proiectului sunt mai scumpe”,
a conchis domnul Bordei.
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Ionuþ Bordei:
“Zonele vizate de

dezvoltatori sunt atât
cele semicentrale,

cât ºi cele
periferice".
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Annemarie Fabian, Colliers:

“Piaþa rezidenþialã nouã

rãmâne sensibilã la

programul Prima Casã ºi

creditele clasice”

Piaþa rezidenþialã a locuinþelor
noi va rãmâne sensibilã la finanþa-
re, în acest an, respectiv programul
Prima Casã ºi creditele clasice, iar
accesibilitatea împrumuturilor va
influenþa semnificativ cererea ºi,
într-un orizont mai extins de timp,
ºi oferta de apartamente noi, ne-a

spus Annemarie Fabian, se-
nior associate, valuation

and advisory services,
în cadrul companiei
de consultanþã imo-
biliarã Colliers Inter-
national.
Premisele economi-

ce ale lui 2016 indicã,
însã, o accelerare a sec-

torului rezidenþial, consi-
derã doamna Fabian, care ne-a

precizat: “Cu siguranþã, vom vedea
jucãtori noi pe piaþã sau, cum am
vãzut ºi în 2015, jucãtori care do-
minã unele zone/segmente, care
se extind cãtre alte categorii de
cumpãrãtori. Legea dãrii în platã
va amâna însã decizia de acþiune a
unor dezvoltatori, în prima parte a
anului”.

Consultantul Colliers spune cã
factorii care vor impulsiona cere-
rea de locuinþe în 2016 sunt oferta
mai mare ºi mai diversificatã ºi
creºterile salariale de anul trecut.
“Preþurile pot fi semnificativ influ-
enþate de forma în care va fi accep-
tatã legea dãrii în platã”, ne-a su-
bl iniat doamna Fabian, men-
þionând cã, în 2015, aproape la ni-
velul întregii pieþe s-a înregistrat o
presiune pe preþuri cu accente în
zonele foarte cãutate, iar trendul
va continua ºi în 2016 dacã finan-
þarea rãmâne accesibilã.

Daniela Barbu, HomeFinders: “Piaþa rezidenþialã localã prezintã premise clare de creºtere, pe toate palierele”

Dupã o perioadã de redresare, piaþa reziden-
þialã localã prezintã premise clare de creºtere,
pe toate palierele, considerã Daniela Barbu, re-
prezentantul companiei de consultanþã imobi-
liarã HomeFinders.

Domnia sa ne-a declarat: “Cererea ºi oferta
sunt doi factori care se influenþeazã reciproc.
Datoritã preþurilor mult mai accesibile decât în
2008 ºi a revenirii încrederii pe segmentul rezi-
denþial, cererea este în creºtere. Evident, o ce-
rere mai mare atrage dupã sine ºi o ofertã mai
vastã. Stabilitatea pe care o prezintã acum rezi-
denþialul din România, precum ºi condiþiile de
creditare mult mai accesibile determinã o con-
tinuare de creºtere a cererii ºi ofertei. De altfel,
aceastã tendinþã s-a simþit încã din primele zile
ale acestui an. Dupã aproape 8 ani de la criza
economicã, putem spune cã nu existã o perioa-
dã mai potrivitã de achiziþie a unei locuinþe
decât cea de acum”.

În opinia doamnei Barbu, creºterea înregis-
tratã anul trecut pe piaþa rezidenþialã a atras
atenþia mai multor dezvoltatori.

“În fond, imobiliarele rãmân un domeniu bun
pentru investiþii, ceea ce îl face atractiv pentru
orice business”, considerã Daniela Barbu, care
ne-a precizat: “În Capitalã existã loc de investi-
þii în sectorul rezidenþial. Acest lucru este de-
monstrat de proiectele imobiliare demarate de
grupul Ikea în 2015 ºi continuarea acestui tip
de investiþii în 2016, care este o realã surprizã.
Prezenþa grupului Ikea pe segmentul reziden-
þial ne face sã credem cã vor mai apãrea actori
noi ºi în 2016”.

Consultantul HomeFinders opineazã cã toate
segmentele de piaþã înregistreazã creºteri ale
cererii: “Din 2014, ºi segmentul de lux, pânã
atunci îngheþat, a început sã creascã semnifi-
cativ. O ascensiune a înregistrat-o ºi segmentul
premium, adresat cumpãrãtorilor cu venituri
peste medie, care se aflã la a doua sau a treia
achiziþie. Din acest motiv, în 2016 vom vedea
proiecte adresate tutu-
ror categoriilor de cum-
pãrãtori”.

În ceea ce priveºte polii
de dezvoltare, Daniela
Barbu considerã cã zona
de nord a Capitalei devi-
ne din ce în ce mai “fier-
binte” atât pentru dez-
voltatori, cât ºi pentru
cumpãrãtori.

“Potenþialul zonei (n.r.
de nord) este uriaº ºi, cu
siguranþã, vor mai apãrea alþi dezvoltatori inte-
resaþi sã-l exploateze”, ne-a mai spus doamna
Barbu, subliniind: “O altã zonã atrãgãtoare este
Orhideea, care deja a atras proiecte de birouri,
iar birourile atrag, la rândul lor, locuinþe. ªi car-
tierele periferice vor continua dezvoltarea, însã
vor atrage atenþia doar cumpãrãtorilor din seg-
mentul Prima Casã. Cumpãrãtorii cu bugete de
achiziþie de peste 80.000 de euro se orienteazã
cãtre semicentrul, centrul ºi nordul Capitalei”.

Specialistul HomeFinders apreciazã cã, în
prezent, peste 15.000 de unitãþi noi sunt dis-
ponibile la vânzare în Bucureºti.

În plus, Daniela Barbu susþine cã cererea va
continua sã fie impulsionatã de contextul eco-
nomic favorabil, de creditele imobiliare avan-
tajoase, de programul Prima Casã, precum ºi
de oferta diversificatã ºi de preþuri.

Doamna Barbu ne-a explicat: “Aceiaºi factori
atrag ºi investiþii pe segmentul rezidenþial.
Practic, oamenii au, în primul rând, nevoie de o

locuinþã, aºa cum au avut
ºi pânã acum. Diferenþa
este cã, în 2016, nevoia se
poate concretiza mult mai
uºor. Poate cel mai bun ar-
gument este comparaþia
între ratã ºi chirie: în pre-
zent, rata este, în anumite
cazuri, mai convenabilã
decât chiria. La acest argu-
ment adãugãm mentalita-
tea româneascã de pro-
prietari ºi obþinem cunos-

cuta expresie: De ce sã plãtesc chirie când pot
plãti ratã? ªi cumpãrãtorii care nu au nevoie de
o locuinþã sunt atraºi de ideea unei achiziþii
imobiliare, deoarece o vãd ca pe o investiþie pe
termen lung.

În ceea ce priveºte preþurile locuinþelor noi
din Bucureºti, doamna Barbu apreciazã cã aces-
tea vor evolua diferit, în funcþie de zonã: “În
centrul, semicentrul ºi nordul Capitalei, zone
care atrag tot mai mulþi cumpãrãtori, preþurile
de vânzare vor creºte cu aproximativ 2-5 pro-
cente. În schimb, în zonele de est, sud ºi vest,
aceste preþuri vor stagna”.

Annemarie
Fabian: “Preþurile
pot fi semnificativ

influenþate de forma în
care va fi acceptatã

legea dãrii în
platã”.
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