
"Piaþa imobiliarã este
net consolidatã faþã de

perioada de crizã"
(Interviu cu Daniel Crainic, director de marketing imobiliare.ro)

Reporter: Cum a evoluat piaþa
imobiliarã, în ultimii ani?

Daniel Crainic: 2018 este cam al
treilea an de creºtere pe piaþa imo-
biliarã. Acum vedem o piaþã imobi-
liarã net consolidatã faþã de prioa-
da de crizã. Am avut o revenire a
sectorului prin 2015, apoi 2016 a
fost un an bun, de stabilitate, de
creºtere pe piaþa imobiliarã, iar
2017 a fost un an foarte bun pen-
tru cei care fac business-uri imobi-
liare, cu precizarea cã pe noi ne
îngrijoreazã puþin creºterea intere-
sului pentru achiziþie din 2017.
Însã, ca urmare a mai multor facto-
ri am observat o încetinire a ritmu-
lui de creºtere ºi avem un an 2018

care aratã destul de sãnãtos.

Reporter: Trebuie sã ne facem
probleme citind unele opinii potri-
vit cãrora piaþa imobiliarã ar fi ca
înainte de crizã?

Daniel Crainic: Nu suntem ca în
2008, cu siguranþã. Dacã ceea ce
s-a întâmplat anul trecut, când a
fost o presiune foarte mare dinspre
cererea continuã timp de 2-3 ani,
era un risc sã ajungem unde am
fost în 2008. Dar noi vedem acum,
faþã de anul trecut, un timp mai
mare de vânzare a proprietãþilor.
De exemplu, anul trecut a fost înre-
gistrat un record în acest segment,
fiind nevoie de circa 57 de zile pen-
tru ca un apartament din segmen-

tul mediu sã fie tranzacþionat.
Acum, aceastã perioadã urcã la cir-
ca 77 de zile. Este bine, pentru cã
cerere existã, dar nu mai este o
isterie ºi este mai sãnãtos aºa.

Reporter: Ce a determinat aceas-
tã evoluþie?

Daniel Crainic: Pe de o parte, o
guvernare nouã care a schimbat
consumul prin mãsurile pe care
le-a luat, a creat un efect psiholo-
gic de îmbogãþire, prin creºterile
salariale etc.. În acelaºi timp, într-o
piaþã imobiliarã care a fost blocatã
mulþi ani - din 2009 pânã în 2014
numãrul tranzacþiilor a fost foarte
mic - s-a creat o cerere foarte mare
de locuire, care a explodat în 2017.

A venit presiune dinspre curs, a
început sã urce ROBOR, a avut loc
o neîncredere destul de mare în
aspectul socio-politic ºi economic
ºi, în acest context, s-a diminuat
entuziasmul cumpãrãtorului, deºi
cererea de locuire, nevoia existã în
continuare în sector. Ca urmare a
presiunii cererii, preþurile au cres-
cut cu 10-12% într-un an de zile,
ceea ce nu este puþin, iar acum ne
confruntãm cu o degenerare a
acestora, ceea ce cred cã este un
lucru sãnãtos.

În concluzie, pot exista factori de
risc, dar nimeni nu poate spune cu
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Daniel Crainic: "Ca urmare a presiunii cererii, preþurile au crescut cu 10-12% într-un an de zile, ceea ce nu
este puþin, iar acum ne confruntãm cu o degenerare a acestora, ceea ce cred cã este un lucru sãnãtos".

Piaþa imobiliarã este net
consolidatã faþã de prioada
de crizã, susþine Daniel Crai-
nic, director de marketing în
cadrul imobiliare.ro, care
ne-a precizat, într-un inter-
viu: "Am avut o revenire a
sectorului prin 2015, apoi
2016 a fost un an bun, de
stabilitate, de creºtere pe
piaþa imobiliarã, iar 2017 a
fost un an foarte bun pentru
cei care fac business-uri imo-
biliare, cu precizarea cã pe
noi ne îngrijoreazã puþin
creºterea interesului pentru
achiziþie din 2017. Însã, ca
urmare a mai multor factori
am observat o încetinire a
ritmului de creºtere ºi avem
un an 2018 care aratã destul
de sãnãtos".

(continuare în pagina 10)
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certitudine când va veni o nouã
crizã imobiliarã, singura certitudi-
ne este cã ea va veni.

România nu se poate deconecta
de la macroeconomia mondialã,
iar acum existã ºi cash ºi o disponi-
bilitate destul de mare a bãncilor
de a finanþa.

Reporter: Dar oamenii mai sunt
atât de dispuºi sã se împrumute?

Daniel Crainic: În România, am
asistat mai degrabã la o crizã finan-
ciarã decât la o crizã imobiliarã. Nu
am suferit ca alte þãri, cum a fost
Grecia, de exemplu, dar nici nu
avem o educaþie financiarã în acest
sens. Noi, din boom am mers direct
în crizã. Acea crizã din 2008-2014 a
lãsat urme foarte adânci în memo-
ria noastrã. Cred cã factorul psiho-
logic este mai puternic decât a fost
criza în sine, ceea ce duce la o pre-
cauþie permanentã.

Reporter: Cât de disponibili sunt
dezvoltatorii sã investeascã în con-
tinuare în þara noastrã?

Daniel Crainic: Avem în piaþã
foarte multe proiecte bune, avem
dezvoltatori care nu construiesc
or i c u m ºi or i c ând . Î n C lu j º i
Timiºoara, normele de construcþie
sunt foarte verificate. În jurul Bucu-
reºtiului se construieºte mai hao-
tic, dar cred cã lucrurile încep sã se
mai îndrepte ºi din partea autoritã-
þilor. Dezvoltatorii ºi-au învãþat lec-
þia, fac proiecte mari, cu funcþii
mixte, de generaþie nouã, inspirate
destul de mult de afarã. La dezvol-
tatori, însã, riscul major este lipsa
forþei de muncã.

Reporter: Au loc fuziuni ºi achizi-
þii în piaþa de profil?

Daniel Crainic: Nu aº zice cã este
un fenomen care se întinde la o
scarã destul de largã, dar nici nu aº
exclude acest comportament, în
cazuri punctuale.

Proiectele de nouã generaþie in-
clud de multe ori opþiunile de
shopping rezidenþial, office rezi-
denþial, conþinut de proximitate.
Este mai sustenabil ºi oferã mai
mult timp liber.

Reporter: La ce sã ne aºteptãm
în continuare?

Daniel Crainic: Cred cã destul de
mult focusul cumpãrãtorilor se va
orienta pe nou, dar oamenii vor fi
mult mai pretenþioºi, se vor uita la
calitate, nu doar la preþ. Din punct
de vedere al preþurilor, trebuie sã
ne aºteptãm la creºteri pe piaþa
imobiliarã, întrucât cresc foarte
mult costurile cu materialele de
construcþie ºi cu forþa de muncã.
Sunt dezvoltatori care au mari difi-
cultãþi sã-ºi gãseascã muncitori.

Reporter: Care ar fi soluþiile, în
opinia dumneavoastrã, pentru re-
medierea acestei situaþii?

Daniel Crainic: Cred cã ar trebui
sã relaxãm politicile privind legisla-
þia muncii, sã vinã muncitori din
afara þãrii ºi sã îi înlocuiascã pe ai
noºtri care sunt plecaþi.

Reporter: Mulþumesc!
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Peste 40.500 de imobile au
fost vândute în luna august,
la nivelul întregii þãri, cele
mai multe operaþiuni de
vânzare - cumpãrare fiind
consemnate în Bucureºti, res-
pectiv în judeþele Ilfov ºi
Timiº, potrivit datelor Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobil iarã
(ANCPI).

Din totalul celor 40.576 de
imobile vândute în întreaga
þarã în intervalul de referin-
þã, numãrul caselor, terenu-
rilor ºi apartamentelor care
au fãcut obiectul contracte-
lor de vânzare - cumpãrare a
fost cu 16.410 mai mic faþã
de luna august 2017.

Conform ANCPI, cele mai
multe vânzãri de imobile au
fost înregistrate în: Bucureºti
(6.381), judeþele Ilfov (2.495)
ºi Timiº (2.432). La polul
opus, judeþele cu cele mai
puþine imobile vândute în
august sunt: Caraº-Severin
(290), Gorj (157) ºi Olt (138).

Totodatã, numãrul ipoteci-
lor, la nivel naþional, în a
opta lunã a anului, a fost de
20.398, cu 2.250 mai mic
faþã de aceeaºi perioadã din
anul precedent. În acest
sens, cele mai multe opera-
þiuni de acest gen au fost
înregistrate în Bucureºti
(4.756), respectiv în judeþele
Cluj (1.512) ºi Ilfov (1.299). Pe
de altã parte, cele mai puþi-
ne ipoteci au fost parafate în
judeþele Caraº-Severin (71),
Gorj (64) ºi Sãlaj (60).

Judeþele în care au fost
vândute cele mai multe tere-
nuri agricole, în august 2018,
au fost Galaþi (549), Timiº
(539) ºi Dolj (363), aratã da-
tele citate.
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