
"Nutrebuiesãneaºteptãm
lascãderimariºibruºtede

preþperezidenþial"
(Interviu cu Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro)

Reporter: Cum se resimte pande-
mia de Covid 19 în piaþa imobiliarã?

Daniel Crainic: În aprilie ºi mai,
din punct de vedere al tranzacþiilor,
existã o scãdere, cauzatã în special
de mãsurile adoptate. ANCPI a co-
municat cã, în aprilie, au fost cu
44% mai putine tranzacþii decât în
martie ºi cu 4% mai puþine decât
anul trecut. Mã aºteptam la o scã-
dere mai mare. Numãrul relativ ridi-
cat al tranzacþiilor inclusiv în aprilie
aratã faptul cã piaþa o ducea foarte
bine înainte de crizã, iar tranzacþiile
din aprilie au avut ca bazã negocieri
derulate înainte, pentru cã o tran-
zacþie imobiliarã se finalizeazã în
cursul a minim 30-60 de zile.

Reporter: Cum consideraþi cã va
evolua activitatea imobiliarã?

Daniel Crainic: Este posibil sã ve-
dem ºi în lunile care urmezã un re-
cul al tranzacþiilor, dar este de pre-
cizat cã piaþa imobiliarã structuralã
a dus-o bine pânã la aceastã crizã
sanitarã. Avem o piaþã imobiliarã
solidã, cu o cerere foarte ridicatã,
mult peste cea de anul trecut.

Reporter: Dacã am compara aceas-
tã crizã cu cea din 2008, ce conclu-
zii am putea trage?

Daniel Crainic: Nu cred cã are ni-
cio legãturã situaþia de acum cu
ceea ce era în 2008-2009. Atunci,
totul a pornit de la o crizã financia-
rã ºi i-a prins pe dezvoltatori cu fo-

arte multe apartamente finalizate
sau în stadiu avansat de construc-
þie, dintr-o datã. Iar acum, majorita-
tea apartamentelor în fazã de exe-
cuþie, indiferent cât de incipientã ar
fi, sunt contractate. Deci, dezvolta-
torii nu sunt deloc expuºi. Ceea ce
se poate întâmpla dacã cererea
scade este, eventual, o amânare a
planurilor de dezvoltare. Investitorii
nu vor mai dezvolta trei etape în
trei ani, ci trei etape în cinci ani. Dar
nu sunt riscuri de falimente, de pre-
luare a activelor de cãtre bãnci,
pentru cã tot ceea ce este în fazã de
construcþie este contractat.

Reporter: Ce strategie au abor-
dat jucãtorii din domeniu?

Daniel Crainic: Cu siguranþã se re-
analizeazã toate planurile de busi-
ness. Ca strateie a companiilor se
remarcã apelul la resurse digitaliza-
te, de la marketig la vizionãri, iar
aici piaþa este destul de bogatã. ªi
în acest domeniu piaþa imobiliarã
este incomparabil mai bine pregã-
titã decât în 2008-2009. Îmi amin-
tesc cã în 2010 am organizat primul
tâtrg virtual din România ºi princi-
pala noastrã problemã a fost lipsa
materialelor de marketing digitali-
zate pe care clienþii sã le poatã ac-
cesa într-un mediu online. Acum,
acest lucru nu mai existã, acum
avem filme de prezentare, randãri
3D, randãri animate etc.

De asemenea, ºantierele mari au
funcþionat în continuare, nu s-au
oprit din construit, cu respectarea
normelor sanitare.

Reporter: Cum simþiþi cererea, în
acest moment?

Daniel Crainic: Este îmbucurãtor
faptul cã cerere existã în continua-
re, doar 7% dintre cei care doreau
sã cumpere au declarat cã vor sã re-
nunþe la achiziþie. Desigur, existã o
amânare de planuri - 57% din cum-
pãrãtori amânã planurile cu 3-6
luni, ceea ce este normal, pentru cã
suntem cu toþii într-o stare de
amorþealã. În mod normal, cererea
este acolo, latentã, dar pot exista
factori externi pieþei imobiliare care
sã influenþeze decizia de achiziþie.
Aici mã refer, de exemplu, la politi-
cile de finanþare - dacã bãncile vor
fi reticente sã finanþeze piaþa imo-
biliarã -, la încrederea în mersul
economiei etc.

Reporter: Ce estimãri aveþi referi-
toare la preþurile din sectorul imo-
biliar?

Daniel Crainic: Nu cred cã ne pu-
tem aºtepta la o scãdere bruscã ºi
foarte mare a preþurilor. Pe seg-
mentul nou, dezvoltatorii au lucrat
cu marje foarte mici, preþul terenu-
rilor a crescut foarte mult, la fel ºi
cel al materilelor de construcþii ºi
cel cu manopera, costuri care nu
s-au transpus integral clientului. De

aceea nu cred cã ne putem aºtepta
la scãderi majore de preþ, cu mici
excpeþii probabil, în segmentele
unde preþurile sunt foarte sus în
acest moment.

Reporter: Cum este afectat seg-
mentul chiriilor de aceastã crizã?

Daniel Crainic: Pe piaþa chiriilor,
în primul rând sunt studenþii care
dicteazã piaþa, prin volumul pe care
îl reprezintã. Ei apeleazã în general
la apartamentele mai ieftine, pe
care ºi le permit, dar reprezintã un
volum mare pe piaþa chiriilor, cel
puþin în 3-4 oraºe mari din þarã. În
Bucureºti, Cluj, Timiºoara, Iaºi, cere-
rea este foarte mare, iar oferta este
subdimensionatã ºi pe piaþa chirii-
lor. Chiar am vãzut o scãdere de
doar 5% pe acest segment, adica
de la aproximativ 400 de euro a
scãzut cu circa 20 de euro.

Un segment care are deja de su-
ferit sunt apartamentele închiriate
în regim hotelier. Sunt apartamen-
te care nu au fost gândite sã fie
închiriate pe piaþa normalã ºi, cum
turismul este mort, aceastã piaþã a
scãzut foarte mult.

În schimb, sectorul de livrabile
online a crescut ºi a antrenat de la
sine creºterea unor industrii se-
cundare precum cea de delivery ºi
logisticã. Aºadar, existã ºi câºtigã-
tori ai acestei crize.

Reporter: Vã mulþumesc!
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Criza actualã nu are nimic în comun cu cea din 2008-2009, mai ales în condiþiile în care piaþa imobiliarã

este mult mai pregãtitã sã depãºeascã o situaþie dificilã cum este cea prin care trecem, ne-a spus Daniel

Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, în cadrul unui interviu. Printre altele, domnia sa ne-a vor-

bit despre efectele pandemiei asupra pieþei de profil, dar ºi despre evoluþia cererii ºi estimãrile specia-

liºtilor pe partea de preþuri.
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