
Legea dãrii în platã naºte controverse
pe piaþa imobiliarã

l Caragea: "Economia realã cere ca preþurile sã fie reduse cu încã
50%"l BNR: "Un efect semnificativ al implementãrii Legii dãrii în
platã va fi reducerea creditãrii imobiliare"

Legea dãrii în platã, aprobatã re-
cent de Parlament, a constituit, în
ultimele luni, motivul unor contro-
verse accentuate legate de evolu-
þia pieþei imobiliare.

Dacã unii economiºti susþin cã
aceastã iniþiativã care urmãreºte
stingerea integralã a unui credit în
momentul cedãrii garanþiei cãtre
bancã va bloca piaþa imobiliarã,
din contrã, alþi analiºti sunt de pã-
rere cã legea va normaliza sec-
torul.

De asemenea, în timp ce anumiþi
specialiºti insistã pe ideea cã pre-
þurile imobilelor vor scãdea, iar in-
vestitorii se vor speria ºi vor renun-

þa la afacerile din þara noastrã, chi-
riile urmând sã creascã, sunt per-
soane care afirmã cã piaþa este
încã sus ºi cã mai este suficient loc
pentru scãderea preþurilor.

Reprezentanþii Institutului de
Relaþii Internaþionale ºi Cooperare
Economicã (IRICE) au precizat cã
Legea dãrii în platã va normaliza
piaþa imobiliarã: "Trebuie înþeles
adevãrul fundamental cã piaþa
imobiliarã nu trebuie sã fie o piaþã
dedicatã marilor afaceri, tunurilor
ºi excrocheriilor, obiectivul nor-
mal al acestei pieþe este sã ofere
locuinþe celor care au nevoie de
ele. Or, exact aici loveºte legea dã-
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rii în platã - în marii exploatatori
imobiliari, în cei care vor sã facã
profit de la o lunã la altã, în cei
care speculeazã, ºi, în schimb, îi va
readuce în piaþã pe cei care au ne-
voie de o casã".

Profesorul Anton Caragea apre-
ciazã cã este normal ca preþurile sã
scadã drastic ºi cã "este perfect cã
se întâmplã aºa, deoarece preþurile
nu trebuie stabilite de speculatori,
ci de economia realã ºi aceasta
cere ca preþurile sã fie reduse cu
încã 50%". În opinia domniei sale,
Legea dãrii în platã va normaliza
piaþa locuinþelor.

Mulþi dintre experþii imobiliari su-
bliniazã cã aceastã piaþã va scãdea
încã înainte sã aparã Legea dãrii în
platã, aceasta fiind o tendinþã nor-
malã într-o þarã sãracã. Tendinþa
era previzibilã încã din toamna lui
2015, când specialiºtii din dome-
niu au înþeles cã 2015 ºi 2016 vor
aduce scãderi de preþuri "sensibile
ºi radicale", ce permit repunerea în
activitate a pieþei imobiliare, cu re-
duceri de 25-30%, pe diverse seg-
mente ale sectorului.

Conform estimãrilor, reducerile
vor continua ºi în aceastã primãva-
rã ºi varã cu valorile obiºnuite, de
sezon, de 10-15%.

Ziliºteanu: "Creditele vor

deveni mai puþin accesibile,

iar cererea solvabilã va

scãdea"

Trebuie sã plecãm de la aºa nu-
mita "cerere solvabilã" ºi sã vedem
care sunt cei care vor ºi cei care pot

sã se finanþeze ca
sã cumpere locu-
inþe, este de pã-
rere Radu Ziliºtea-
nu , e xpe r t pe
piaþa imobiliarã.

Domnia sa consi-
derã: "Având în ve-
dere cã bãncile mã-
resc avansul, vor creºte ºi
dobânzile pentru creditele ipote-
care, pentru cã va trebui sã încor-
poreze ºi noul risc. De aceea, credi-
tele vor deveni mai puþin accesibi-
le, punând presiune pe cererea sol-
vabilã din piaþã, care va scãdea".

Domnul Ziliºteanu preconizea-

zã cã cei dezavan-
t a j a þ i d e L e g e a
dãrii în platã sunt
cei care vor dori
sã-ºi ia credite,
pe r soane le c u

bani cash urmând
sã f ie avantajate ,

pentru cã vor putea
sã-ºi cumpere locuinþe mai

ieftine. Acest lucru se va întâmpla
în contextul în care preþurile aces-
tora vor scãdea, în momentul în
care se vor da imobile în platã,
banca dorind sã scape cât mai re-
pede de acestea ºi, astfel, oferta
potenþându-se.

Radu Ziliºteanu ne-a mai spus cã
ºi cei tineri, care îºi cumpãrã locu-
inþe prin Programul Prima Casã,
vor mai fi avantajaþi, pentru cã
acest program guvernamental a
fost eliminat de sub efectele legii.
Cu toate acestea, specialistul men-
þioneazã cã unitãþile locative achi-
þionate prin Prima Casã ocupã un

segment foarte mic din piaþã, res-
pectiv 20.000 de tranzacþii pe an,
din totalul de 700.000 de tranzacþii
care au fost efectuate anul trecut,
conform Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã
(ANCPI).

Unele bãnci au majorat deja

avansul la creditele ipotecare

Unii analiºti bancari estimeazã cã
Legea dãrii în platã va distorsiona
semnificativ piaþa imobiliarã, "per-
miþând unui numãr restrâns de de-
þinãtori de lichiditãþi semnificative
(numerar sau depozite) avantajul
inechitabil de a profita de scãderea
preþurilor imobiliare ºi de a face in-
vestiþii speculative, cu risc zero, be-
neficiind de prevederile legii pen-
tru a ceda, fãrã restricþii, imobilele
cãtre bãncile creditoare, în cazul în
care investiþiile nu aduc randa-
mentul scontat".

Mai multe bãnci din þara noastrã
au majorat avansul la creditele ipo-
tecare sau au anunþat cã vor înãs-
pri condiþiile de creditare, în con-
textul aprobãrii Legii dãrii în platã.

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir, iniþiatorul proiectului legis-
lativ, considerã cã preþurile locuin-
þelor ar putea sã scadã dacã bãnci-
le îºi menþin politica de a mari
avansurile. "Creditul fiind prohibi-
tiv, în aceste condiþii, evident cã va
scãdea puþin piaþa imobiliarã. Pe
termen scurt va fi un oarecare ºoc
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Piaþa imobiliarã



în piaþã, însã este mai sãnãtos aºa.
Dacã îi ceri unui om un avans mai
mare, îl ºi protejezi pe termen
lung, pentru cã riscul ca el sã ajun-
gã în situaþia în care sã nu poatã sã
plãteascã este mai mic, plãtind un
avans mai mare. Tot dezmãþul cre-
ditãrii din perioada 2007-2008 a
adus sute de mii de oameni în
aceastã situaþie groaznicã, tocmai
pentru cã nu a fost o prevenþie
aici".

Reprezentanþii Bãncii Comerciale
Române (BCR) au transmis cã Le-
gea dãrii în platã va distorsiona
piaþa imobiliarã ºi sectorul ipote-
car, va îngreuna creditarea ºi va
conduce la scãderea dobânzilor la
depozite.

Analiza BCR privind impactul Le-
gii dãrii în platã relevã consecinþe
"semnificative, de la contracþia pie-
þei ipotecare, la distorsionarea pie-
þei imobiliare ºi pânã la impactul
advers asupra condiþiilor de locuit
ale familiilor din România".

Specialiºtii de la BCR subliniazã
cã vom avea de-a face cu o con-
tracþie semnificativã a pieþei ipote-
care ºi imobiliare, cu aproximativ
60%, reprezentând aproximativ
160.000 de clienþi care nu vor dis-
pune de un avans suficient pentru
contractarea unui credit.

Plata unui avans de 35-40% din
valoarea unei locuinþe ºi promul-
garea Legii dãrii în platã vor avea
implicaþii negative directe în piaþã,
iar achiziþia unui imobil va deveni

aproape imposibilã, susþin repre-
zentanþii Asociaþiei Dezvoltatorilor
Imobiliari din România (Urbanis).

Asociaþia considerã cã promulga-
rea legii de cãtre preºedintele Kla-
us Iohannis ar avea efecte dramati-
ce, ducând piaþa imobiliarã în pe-
rioada crizei. Urbanis estimeazã cã,
de la o creºtere a PIB, estimatã în
anul 2015 la 4%, s-ar putea ajunge
la o scãdere, precum în 2009, de
minus 7%.

BNR: "Scãderea preþurilor

bunurilor imobiliare poate

avea consecinþe importante

asupra consumului"

Proiectele legislative, printre care
Legea dãrii în platã, conduc la un
risc sistemic sever, avertizeazã
Banca Naþionalã a României, subli-
niind cã este pentru pima datã
când identificã un astfel de risc.

Implementarea Legii dãrii în pla-
tã are un impact asupra stabilitãþii
financiare ºi asupra funcþionãrii in-
stituþiilor de credit în primul rând
prin aplicarea retroactivã a legii, in-
cluzând contractele în derulare,
apreciazã BNR, menþionând: "Con-
tractul este legea pãrþilor semnata-
re ºi numai acestea pot, prin bunã
înþelegere, sã decidã modificarea
acestuia. Suplimentar, impactul
Legii dãrii în platã asupra instituþii-
lor de credit ar putea fi semnifica-
tiv, ca urmare a recunoaºterii pier-
derilor generate de diferenþele

dintre valoarea
de piaþã a bu-
nurilor imobi-
le ºi valoarea
în sold a cre-
ditelor. Un alt
efect semnifi-
cativ al imple-
mentãrii Legii dã-
rii în platã va fi redu-
cerea creditãrii imobilia-
re. De asemenea, accesul popula-
þiei la credit va scãdea, bãncile
anunþând deja modificãri, precum
creºt erea avansu lu i ( pânã la
35-40%), scãderea maturitãþi i
creditului (cu pânã la 10 ani),
d iminuarea valor i i creditului
acordat ºi/sau majorarea costurilor
de finanþare".

Un alt efect
important al
implementãrii
Legii dãrii în
platã va fi scã-
derea preþuri-

lor bu nu r i lor
imobiliare, esti-

meazã Banca Cen-
tralã, care se aºteaptã

ca, cel puþin pe termen
scurt, preþurile imobiliare sã scadã
cu pânã la 10%.

Printre altele, BNR susþine cã scã-
derea preþurilor bunurilor imobi-
liare poate avea consecinþe impor-
tante asupra consumului ºi asupra
accesului populaþiei la creditare.
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