
Ofertadeterenuri
rãmânesubstanþialã

P
e piaþa terenurilor,
activitatea decurge
în ritm aproape nor-
mal, iar unele tran-
zacþii au fost finali-
zate chiar în perioa-

da stãrii de urgenþã. Cea mai mare
cerere pentru terenuri în primul
semestru al anului a venit din par-
tea jucãtorilor din retail, infor-
meazã Colliers. Deºi cererea pen-
tru parcele de teren destinate ma-
r i lor c e nt r e c om e r c i a le sau
mall-urilor a stagnat, dezvoltatorii
de parcuri de retail ºi proprietarii
de magazine de tip big box au
continuat sã caute proiecte noi în
toate oraºele unde nu au o acope-
rire suficientã ºi care au o ofertã
mai redusã de spaþii moderne de
retail. Existã inclusiv o nouã in-
trare în segmentul de retail de tip
big box, care a prospectat piaþa
de terenuri în vederea identificãrii
de locaþii pentru magazine în pe-
rioada stãrii de urgenþã, conform
sursei citate.

Cu toate acestea, câteva tran-

zacþii mari, cu valori de peste 10
milioane de euro, care erau plani-
ficate sã se finalizeze în 2020, s-au
blocat ºi ar putea sã nu se mai
întâmple în acest an, ci mai degra-
bã anul viitor, în cel mai bun caz,
conform specialiºtilor Colliers.
Aceºtia subliniazã cã dezvoltatorii
de proiecte rezidenþiale continuã
sã aibã apetit pentru achiziþia de
terenuri, deºi sub nivelul din pe-
rioada 2018-2019, când au fost
înregistrate valori. Totuºi, majori-
tatea rãmân în cãutare de oportu-
nitãþi, mai ales pentru consolida-
rea prezenþei din jurul proiectelor
actuale.

Sînziana Oprea, Director Land
Agency în cadrul Colliers Interna-
tional, apreciazã: "Vedem un inte-
res crescut în segmentul reziden-
þial, dupã starea de urgenþã cau-
zatã de Covid-19, pentru case.
Prin urmare, mai mulþi dezvolta-
tori care pânã acum construiau
blocuri de apartamente se uitã la
parcele de teren de la marginea
marilor oraºe, unde preþurile sunt

mai mici, pentru proiecte de case.
Birourile sunt într-un context dife-
rit: având în vedere stocul viitor
semnificativ, în special în Bucu-
reºti, ºi incertitudinile din zona de
leasing, legate în principal de im-
pactul work from home, dar ºi de
alte aspecte, mulþi dezvoltatori
preferã sã aºtepte pentru a vedea
ce se întâmplã. Totuºi, chiar ºi în
acest segment, cei care au o stra-
tegie de dezvoltare pentru a vin-
de trebuie sã caute în continuare
proiecte noi. Hotelurile, care re-
prezentau un segment foarte ac-
tiv înainte de coronavirus, con-
tinuã sã înregistreze un interes
crescut, pe fondul unui posibil
scenariu de tipul: cumpãraþi acum
teren la un preþ bun, dezvoltaþi ºi
deschideþi noul proiect peste doi
ani, când piaþa ar trebui sa fie
într-o formã decentã".

Oferta de terenuri rãmâne sub-
stanþialã ºi vine de la diferite cate-
gorii de vânzãtori, prezenþi pe
piaþã în ultimii ani. Noi terenuri
sunt scoase la vânzare chiar ºi în

aceasta perioadã, ºi nu neapãrat
la preþuri reduse, ci la preþuri care
nu þin cont de contextul pande-
mic, pe fondul cererii care existã
în continuare. În plus, nu au exis-
tat încã active distress (la preþuri
sub nivelul pieþei pentru o vânza-
re rapidã, din nevoia de a face rost
de lichiditãþi). Totusi, în timp, din
cauza deteriorãrii climatului eco-
nomic, pot apãrea dificultãþi fi-
nanciare pentru anumite persoa-
ne sau companii, obligându-le sã
reducã preþurile pentru o vânzare
acceleratã. În ceea ce priveºte ni-
velul preþurilor, consultanþii Col-
liers International se aºteaptã ca
situaþia sã rãmânã oarecum stabi-
lã (cu posibile ajustãri în jos doar
în anumite cazuri), cu excepþia
unui scenariu în care lucrurile iau
brusc o întorsãturã negativã.
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Piaþa imobiliarã


