
"CrizaCoronavirus
vaorientacerereadin
imobiliarecãtrecasele

accesibilecapreþ"
(Interviu cu Walid Moussa, Preºedintele Mondial al Federaþiei
Internaþionale Imobiliare)

Reporter: Cum a afectat noul

Coronavirus sectorul imobiliar

din întreaga lume?

Walid Moussa: Coronavirusul

are efecte similare peste tot în

lume, pe pieþele imobiliare. Cu

siguranþã, deocamdatã este vor-

ba cã nu se realizeazã tranzacþii,

cu unele excepþii pentru cazuri-

le urgent, iar acest lucru pentru

cã oamenii sunt acum preocu-

paþi de aspectele legate de sã-

nãtate ºi nu sã cumpere imobi-

liare. Deocamdatã nici miºcãri

de preþuri nu se observã pânã la

acest moment, însã considerãm

cã întreaga economie va fi afec-

tatã, implicit cererea pentru sec-

toarele imobiliare, în special în

ceea ce priveºte segmentul spa-

þiilor comerciale.

Din cauza puterii reduse de

cumpãrare, care va rezulta în

urma crizei, turismul, retailul ºi

sectorul comercial sunt princi-

palele domenii care vor fi afec-

tate.

Ne aºteptãm, totuºi, ca secto-

rul imobiliar sã se dovedeascã

unul relativ rezilient, comparativ

cu alte sectoare, cum ar fi, de

exemplu, piaþa de capital, unde

vedem prãbuºiri de 30-35% ºi

nimeni nu ºtie pânã unde se vor

duce acestea.

Centrele de birouri vor fi afec-

tate parþial, din cauza faptului

cã societãþile comerciale se vor

obiºnui cu lucrul de acasã ºi o

parte din angajaþi vor lucra de

acasã. Toate companiile vor fi

nevoite sã taie din bugete, iar
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Piaþa imobiliarã

Piaþa noastrã imobiliarã este una dintre cele mai atractive ºi cu poten-
þial, oameni de afaceri de calibru internaþional fiind interesaþi sã inves-
teascã în ea, ne-a spus, într-un interviu, Walid Moussa, Preºedintele
Mondial al Federaþiei Internaþionale Imobiliare (FIABCI). În opinia sa,
criza prin care trecem pune acelaºi tip de probleme tuturor pieþelor
imobiliare de la nivel global, chiar dacã, de obicei, acestea au puncte
comune, dar ºi problematici care le diferenþiazã una de alta. Unul din-
tre efectele pandemiei de Covid 19 în sectorul de real estate, pe plan
mondial, va fi cererea crescutã în segmentul locuinþelor accesibile ca

preþ, este de pãrere Walid Moussa - om de afaceri de prestigiu interna-
þional, care activeazã în domeniul imobiliar din întreaga lume.
Preºedinte al Sindicatului Imobiliar din Liban (REAL) ºi preºedintele
fondator al FIABCI - Liga Þãrilor Arabe, Moussa are rolul de Ambasador
Economic al Confederaþiei de Afaceri din Andorra (CEA), repre-
zentându-i interesele în Orientul Mijlociu.
Fondatã în 1951, FIABCI este o organizaþie multidisciplinarã, care in-
clude 40 de profesii din sfera imobiliarã, fiind prezentã în peste 49 de
þãri, de pe toate continentele.
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acest lucru va însemna o cerere

mai redusã pentru spaþiile de bi-
rouri.

De asemenea, tot ceea ce este

legat de casele de bãtrâni va fi

foarte afectat. Acestea va trebui

sã se adapteze în ceea ce pri-
veºte locuirea în comun, sã

schimbe modul în care funcþio-
neazã, prin crearea de spaþii in-
dividuale pentru clienþii lor, iar

statul într-o zonã comunã va fi

doar opþional.

ªi cãminele studenþeºti vor fi

afectate, pentru cã nu ºtim cum

ne vom trimite copiii sã împartã

o camerã cu alþi trei strãini.

Reporter: Cum vor evolua pre-
þurile, pe piaþa imobiliarã?

Walid Moussa: Cu iguranþã cã

preþurile vor scãdea, dar secto-
rul imobiliar va fi mult mai rezi-
lient ºi vom dovedi din nou cã

acesta reprezintã un domeniu

cu investiþii sigure pentru oa-
menii de afaceri. Încã este o ne-
cunoscutã cât de jos vor ajunge

preþurile în acest sector. Trebuie

sã vedem cât timp va trebui sã

stãm acasã ºi cât de mare va fi

criza economicã. Odatã ce vom

ºti cât dureazã aceastã crizã,

vom putea face predicþii ºi des-
pre cum vor evolua preþurile.

Reporter: Ce strategie le suge-
raþi oamenilor de afaceri din

sector sã adopte pentru a trece

prin aceastã crizã pãstrându-ºi

activitatea?

Walid Moussa: Dezvoltatori-
lor care nu ºi-au început încã

proiectele imobiliare, le propun

sã aºtepte, pentru a vedea ce se

întâmplã cu cererea ºi ce tip de

cerere va exista, pentru cã existã

posibilitatea ca aceasta sã se

modifice dupã crizã. În ceea ce

priveºte proiectele în derulare,

în contextul în care se va reduce

puterea de cupãrare, dezvolta-
torii care au obligaþii financiare

cãtre bãnci ar trebui sã îºi redu-
cã preþurile ºi sã vândã, pentru

a-ºi recupera investiþia. Cei care

nu au obligaþii financiare pot

decide sã aºtepte pânã când lu-
crurile se vor îmbunãtãþi sau sã

le punã pe piaþa chiriilor ºi sã

obþinã venituri.

Acum, investitorii care oferã

spaþii de închiriat acþioneazã di-
ferit. Unii oferã posibilitatea

amânãrii chiriilor lunare, alþii

anuleazã complet plãþile în aces-
te luni. În cazul în care aceºti

proprietari au obligaþii financia-
re, guvernul ºi bãncile ar trebui

sã ia mãsuri pentru a-i sprijini.

Reporter: Ce credeþi cã se va

schimba dupã aceastã crizã sa-
nitarã, ce va fi urmatã de una

economicã?

Walid Moussa: Pe piaþã va fi o

întreagã procedurã, pentru cã,
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"Tot ceea ce este legat de casele de bãtrâni
va fi foarte afectat. Acestea va trebui

sã se adapteze în ceea ce priveºte
locuirea în comun, sã schimbe modul în

care funcþioneazã, prin crearea
de spaþii individuale pentru clienþii lor,

iar statul într-o zonã comunã va fi
doar opþional".



cel puþin pe partea comerþului,

cererea se va muta pe online,

ceea ce înseamnã cã va fi nevoie

de multã logisticã ºi de depozi-

te.

Astfel, va urma o cerere semni-

ficativã pe segmentul spaþiilor

de depozitare ºi pe logisticã. Þã-

rile vor decide sã fie mai inde-

pendente ºi, din acest motiv, ve-

dem o dezvoltare pe partea de

industrie, ceea ce înseamnã cã

segmentul de real estate va fi

mai cãutat, la fel ºi partea de

case accesibile ca preþ. Dupã

aceastã crizã, oamenii vor consi-

dera mai mult ca oricând cã cel

mai sigur loc este casa ºi vor ur-

mãri sã aibã o locuinþã, ceea ce

înseamnã cã acesta va fi cel mai

puþin afectat sector. Problema

va fi situaþia financiarã ºi, de

aceea, vom vedea guvernele

propunând programe pe partea

de case ieftine ºi noi politici din

partea lor de a construi astfel de

case în întreaga lume.

Ceea ce este clar este cã aceas-

tã crizã ne pune pe toþi în faþa

aceloraºi tipuri de probleme,

deºi pieþele imobiliare din lume

sunt diferite de la o zonã la alta.

Reporter: Cum caracterizaþi

sectorul imobiliar din România?

Walid Moussa: ªtiu cã secto-

rul imobiliar din România s-a

dezvoltat puternic în ultimul an

ºi are mult potenþial. Dupã ce

va trece aceastã crizã, cererea

va fi puternic direcþionatã ºi aici

înspre caselor accesibile ca

preþ. Deja este o nevoie mare

de astfel de case, în România, la

fel ºi pe partea segmentului co-

mercial. Sectorul de real estate

românesc este rezistent la ºocu-

ri, a trecut prin vremuri grele,

dar a demonstrat cã este un do-

meniu de investiþii important.

Acum, cu criza economicã in-

ternaþionalã, trebuie sã aºtep-

tãm sã vedem cât de puternic

va fi impactul, dar domeniul

imobiliar din România rãmâne

un sector important al econo-

miei.

Reporter: Sunt investitorii arabi

interesaþi de piaþa noastrã imo-

biliarã?

Walid Moussa: Investitorii

arabi întotdeauna sunt intere-

saþi de pieþe bune, cu potenþial,

cum este cea din România - o

piaþã interesantã. Sper ca atunci

când va fi mai bine, sã cãutãm sã

facem investiþii arabe importan-

te în piaþa româneascã, pentru

cã România este o þarã solicitatã

în multe domenii - atât din

punct de vedere turistic, dar ºi

pe partea industrialã ºi comer-

cialã. România este o þarã care

îndeplineºte toate criteriile unei

þãri în care sã se poatã investi în

sectorul imobiliar.

Reporter: Mulþumesc!
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"ªi cãminele studenþeºti vor fi
afectate, pentru cã nu ºtim cum ne vom

trimite copiii sã împartã o camerã
cu alþi trei strãini".


