
Reporter: Care este conceptul

târgului Imobiliarium?

Adrian Stãnescu: Aceasta

este prima ediþie a târgului la

Universitate. Am mai avut patru

ediþii similare, pe acelaºi con-

cept, la Bãneasa. Ca obiectiv, ele

vor fi organizate în continuare,

bianual. Ceea ce încercãm cu

cele douã evenimente este sã

niºãm partea aceasta de Bucu-

reºti ºi sã facilitãm procesul de

achiziþie a unei case. Cu alte cu-

vinte, încercãm sã atragem la

Universitate partea de proiecte

rezidenþiale de la centru spre

sud, pe cele din est, vest ºi zone-

le adiacente. Vor mai fi ºi proiec-

te din nord, cu siguranþã, iar

partea de la centru spre nord, cu

est ºi vest sã o atragem în Bãnea-

sa, unde vor mai fi ºi proiecte

din sud. De asemenea, la ambe-

le târguri vor fi prezenþi ºi inves-

titori din Ilfov, unde regãsim

foarte multe proiecte reziden-

þiale.

Reporter: Cum percepeþi pia-

þa, mai ales în contextul în care

sunt foarte multe voci ce preves-

tesc o nouã crizã?

Adrian Stãnescu: O crizã nu

este niciodatã la fel cum au fost

cele din trecut. Criza în sine

înseamnã incapacitatea consu-

matorului de a achiziþiona pro-

dusul dorit. Acum, ca preþ pe

metrul pãtrat nu suntem nici

mãcar aproape de 2008 - pentru

cã de obicei tindem sã compa-

rãm cu 2008 -, dar salariile au

crescut foarte mult în compara-

þie cu atunci, ceea ce înseamnã

cã puterea de cumpãrare este

mult mai mare. Astfel, nu avem

cum sã intrãm într-o incapacita-

te de platã ca acum 11 ani, nici

pe termen scurt, nici pe termen

mediu, decât dacã vor veni anu-

miþi factori externi pe care nu îi

putem preconiza.

Reporter: Care este raportul

cerere/ofertã pe piaþa de profil?

Adrian Stãnescu: Pe zona de

construcþii, oferta se apropie

foarte mult de 2008, ca numãr

de unitãþi noi. Tind sã cred cã în

anul urmãtor s-ar putea sã ajun-

gem chiar la volumul din 2008.

Cererea rãmâne constantã.

Când ai o cantitate foarte mare -

ofertã extrem de variatã pe ace-

eaºi cerere -, automat plaja din

care ei pot alege devine mult

mai mare, automat timpul pe

care îl petrec sã studieze toate

aceste oferte creºte. Preþul, deºi

ar trebui sã scadã, este decis ºi

de alþi factori - de exemplu de

costul cu materia primã, care a
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"Totmaimulþi
dezvoltatorise
orienteazãcãtremini
orãºele"
(Interviu cu Adrian Stãnescu, project manager Imobiliarium)

(continuare în pagina 22)

Din ce în ce mai mulþi dezovoltatori tind sã se orien-
teze cãtre mini orãºele care sã aibã tot ce pot oferi -
infrastructurã, grãdiniþe, magazine, tot ansamblul,
astfel încât sã vinã ca un plus de valoare pentru
cumpãrãtori, ne-a spus Adrian Stãnescu, project

manager al târgului Imobiliarium. Acesta a comple-
tat cã, pe plan global, tendinþa este construcþia
hipermetropolelor.
Târgul Imobiliarium a fost organizat în septembrie,
în Piaþa Universitãþii de la Bucureºti.
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crescut foarte mult. Cimentul,

resursa umanã etc. s-au scumpit

foarte mult. Cu toate acestea,

preþurile din piaþa imobiliarelor

nu au crescut semnificativ, ceea

ce se traduce într-o scãdere a

profitului dezvoltatorilor.

Reporter: Cumpãrãtorii îºi mai

achiziþioneazã locuinþele din

stadiul de proiect?

Adrian Stãnescu: Nu prea se

mai cumpãrã din stadiul de pro-

iect, aºa cum se fãcea în 2008.

Acum, mai ales având experien-

þa de atunci, ºi consumatorul

este deja mult mai educat, are

mult mai multã grijã la achiziþia

fãcutã, petrece mai mult timp sã

caute ofertele, este mult mai

atent la ele, petrece mai mult

timp la ofertele de finanþare etc.

Reporter: Care sunt tendinþe-

le în piaþã?

Adrian Stãnescu: Tendinþa

este cãtre ansambluri mari. Din

ce în ce mai mulþi dezvoltatori

tind sã se orienteze cãtre mini

orãºele care sã aibã tot ce pot

oferi - infrastructurã, grãdiniþe,

magazine, tot ansamblu, astfel

încât sã vinã ca un plus de valoa-

re pentru persoana respectivã.

Tendinþa pe plan global este

construcþia hipermetropolelor.

Din ce în ce mai mulþi oameni se

concentreazã pe metropole

mari ºi aglomerate. Pe termen

foarte lung, din punctul meu de

vedere, cred cã Bucureºtiul ºi

Ploieºtiul vor deveni o singurã

hipermetropolã.

Reporter: Investitorii sunt mai

mult din afara þãrii sau sunt pre-

ponderent autohtoni?

Adrian Stãnescu: Investitorii

majoritari sunt strãini - din Spa-

nia, Israel, Turcia, China, Grecia

ºi multe alte zone. Peste 50%

dintre investitorii imobiliari sunt

strãini, ceea ce este foarte bine,

pentru cã au un istoric, un

know how ºi acest lucru con-

teazã foarte mult pentru piaþa

din þara noastrã.

Reporter: Care este preþul me-

diu pe metrul pãtrat?

Adrian Stãnescu: Preþul me-

diu este de circa 1500 de euro

pe mp ºi nu cred cã cineva tre-

buie sã aºtepte ca preþurile sã

scadã pentru a lua o decizie ca

sã cumpere, pentru cã nu existã

factori de acest gen. Pe termen

lung nu vor face decât sã creas-

cã.

Reporter: Jucãtorii din piaþã

colaboreazã cu bãncile?

Adrian Stãnescu: Da, se lu-

creazã cu bãncile în continuare,

atât dezvoltatorii, cât ºi cumpã-

rãtorii au ca parteneri bãncile.

Atâta vreme cât acest tandem

funcþioneazã, lucrurile nu pot

merge decât spre bine.

Reporter: Câþi expozanþi au

fost la târgul Imobiliarium, orga-

nizat la Universitate?

Adrian Stãnescu: La târg au

fost peste 40 de expozanþi, cu

mai bine de 70 de proiecte, fie-

care dintre acestea reunind cir-

ca 100-200 de locuinþe.

Reporter: Mulþumesc!
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