
JLL:Extinderea
programuluiNouaCasã-
unrealajutorpentru
jucãtoriidinrezidenþial
l La acesta se adaugã majorarea plafonului de aplicabiliate a
cotei reduse de TVA

I
mpactul pandemiei asupra
pieþei rezidenþiale va fi dife-
rit pentru fiecare categorie
de cumpãrãtori în parte, co-
relat cu preþul de vânzare al
proprietãþilor, cel mai afec-

tat fiind segmentul care se adre-
seazã cumpãrãtorilor interesati de
proprietãþi cu preþuri sub 1.300
euro/mp, apreciazã JLL Interna-
tional. Aceastã categorie repre-
zintã cea mai mare parte a ofertei
de locuinþe noi din Bucureºti, res-
pectiv 64% din total. În aceste
condiþii, mãsuri guvernamentale
precum programul Prima Casã
sau cota redusã de TVA vor conti-
nua sã susþinã dinamica pieþei în
aceste momente de incertitudine,
mai subliniazã aceºtia.

Andreea Hamza, Senior Director
Living Department JLL Romania,
transmite: "Creºterea ratei ºoma-
jului va afecta preponderent acest
segment de piaþã. Unul din efec-
tele pe termen scurt va fi scãderea
eligibilitãþii potenþialilor cumpã-
rãtori din aceastã categorie, pen-
tru care va fi mai dificil procesul
de calificare în vederea obþinerii
unui credit ipotecar. Volumul
tranzacþiilor pe acest segment
s-ar putea diminua, cel puþin pe
termen scurt sau mediu ºi, prin ur-
mare, preþurile de vânzare ar pu-

tea urma aceeaºi tendinþã".
Segmentul care se adreseazã

cumpãrãtorilor din categoria de
preþuri 1.300-2.000 euro/mp, re-
prezentând aproximativ 30% din
numãrul total de unitãþi din Bucu-
resti ºi Ilfov, va resimþi mai puþin
eventualele fluctuaþii din piaþã.
Aceastã categorie de cumpãrãtori
beneficiazã de venituri mai stabile
ºi au o rezistenþã mai mare în faþa
instabilitãþii economice, conform
sursei citate.

Aceasta aratã cã, aºteptând mo-
mentul oportun pentru achiziþii în
proiecte aflate în dificultate, cum-
pãrãtorii oportuniºti vor rãmâne
motivaþi ºi în aceastã perioadã:
"Cel mai puþin afectat va fi seg-
mentul care se adreseazã cumpã-
rãtorilor din categoria de preturi
de peste 2.000 de euro/mp, repre-
zentând aproximativ 6% din nu-
mãrul total de unitãþi de pe piaþã.
Acest segment s-a dovedit a fi cel
mai rezistent în perioade dificile.
Nu preconizãm o schimbare a
apetitului potenþialilor cumpãrã-
tori de proprietãþi rezidenþiale din
categoria high-end, astfel cã cere-
rea va rãmâne stabilã pe aceastã
niºã.

Nivelul tranzacþiilor cu locuinþe
noi în primul semestru din 2020 a
fost de aproximativ 8.000 de uni-

tãþi pentru Bucureºti ºi 3.000 de
unitãþi pentru Ilfov, presupunând
cã 60% din tranzacþiile realizate în
Capitalã ºi înregistrate oficial de
Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã au fost
încheiate pentru unitãþi noi, în
timp ce pentru Ilfov noile vânzãri
sunt estimate la 90% din totalul
tranzacþiilor. Faþã de semestrul
întâi din 2019, nivelul tranzacþiilor
ascãzut cu 7%.

"Considerãm cã volumul tran-
zacþiilor va fi încetinit în acest an
de creºterea preconizatã a ratei
ºomajului în condiþiile unei scã-
deri a economiei. De aceea, mãsu-
rile guvernamentale de susþinere
a segmentului imobiliar, precum
extinderea programului Noua
Casã sau mãrirea plafonului de
aplicabiliate a cotei reduse de
TVA, pot fi un real ajutor pentru
dezvoltatori ºi cumpãrãtori. Dacã
programul Noua Casã a fost deja
prelungit si optimizat, mãsura
mult aºteptatã acum este mãrirea
plafonului maxim pentru care se
aplicã TVA-ul de 5%", a adãugat
Andreea Hamza, Senior Director
Living Departmant JLL Romania.

În ceea ce priveºte oferta nouã
din 2020, specialiºtii citaþi esti-
meazã cã aceasta va fi cu cel puþin
10% mai micã decât în 2019,

ajungând la circa 12.900 unitãþi,
tinând cont ºi de potenþialele
întârzieri ale termenilor de livrare.

Mai mult decât atât, scãderea ar
putea fi mai mare în 2021, în con-
diþiile în care efectele crizei actua-
le vor fi mai clare pe termen lung,
iar impactul asupra proiectelor
aflate în faza de planificare nu
poate fi evalut încã.

JLL se aºteaptã ca dezvoltatorii
sã fie mai precauþi ºi sã opteze
pentru defalcarea proiectelor
într-un numãr mai mare de faze,
pentru a limita expunerea la fluc-
tuaþiile pieþei ºi pentru a avea fle-
xibilitate în adaptarea produsului
la potenþialele schimbãri la nive-
lul cererii.

Preþul pe piaþa rezidenþialã a
scãzut, în trimestrul al doilea, cu
circa 0,5%, ajungând la o medie
de 1.450 euro/mp.

14 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2020

Piaþa imobiliarã



15


