P iaþa imobiliarã
CURSURILE ONLINE ÎI ÞIN PE STUDENÞI LA DISTANÞÃ DE CENTRELE UNIVERSITARE

Chiriile nu au mai
înregistrat vârful
din perioada
septembrie-octombrie

D

esfãºurarea online
a cursurilor îi þine
pe studenþi la distanþã de marile
centre universitare, fapt ce afecteazã ºi piaþa chiriilor, care exploda în
aceastã perioadã a anului.
Anul acesta nu a mai existat cerere din partea studenþilor, iar preþurile au stagnat, comparativ cu ceea
ce se întâmpla în anii trecuþi, dupã
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cum ne-a spus Ion Radu Ziliºteanu,
doctor în economie ºi expert în
imobiliare. Specialistul ne-a explicat: "Piaþa chiriilor este legatã de
mobilitatea urbanã. Cum aceasta
s-a redus considerabil în perioada
pandemiei, ºi piaþa chiriilor a fost
afectatã. Acel vârf pe care îl înregistram septembrie-octombrie nu
mai este. Nu au mai fost fãcute atâtea tranzacþii pe segmentul chiriilor ca în alþi ani, în aceastã perioa-

dã, pentru cã nu mai existã cerere.
Probabil cã dacã efectele crizei sanitare se vor reduce, atunci lucrurile îºi vor reveni, dar acum este
foarte greu de estimat ce se va
întâmpla în acest domeniu.
În acelaºi timp, din cauza scãderilor semnificative înregistrate în sectorul turismului ºi pe zona cãlãtoriilor de afaceri, proprietarii care au
închiriat locuinþe în regim hotelier
înainte de declanºarea pandemiei
au fost nevoiþi sã-ºi listeze proprietãþile la închiriere pe termen lung,
subliniazã Dorel Niþã Head of Data
and Research, Imobiliare.ro. Acesta
aratã: "Limitarea activitãþiii universitãþilor ºi organizarea cursurilor
online au avut ca efect direct, în
rândul studenþilor, renunþarea la locuinþele închiriate în marile centre
universitare. La aceastã categorie
de clienþi se adaugã segmentul chiriaºilor lucrãtori în comerþul tradiþional, care au intrat în ºomaj tehnic
ºi au renunþat la apartamentele
închiriate. Prin urmare, piaþa chiriilor din cele mai mari ºase oraºe este
mai ofertantã".
În opinia Costinei Petrescu, CEO
Titirez.ro., nu poate fi anticipat
comportamentul clienþilor în acest
moment, "nici marii specialiºti nu o
pot face, având în vedere cã ne
aflãm în circumstanþe unice generaþiei noastre": "Nu vorbim de o crizã economicã similarã celei din
2008. Acum, instabilitatea a fost
produsã de cãtre un virus, care
îndeamnã oamenii sã facã alegeri
subiective ºi personale pentru confortul ºi sãnãtatea familiei lor. Nu

ne putem baza pe cifre ºi pe calcule
raþionale atunci când totul se învârte în jurul alegerilor subiective.
Rãmâne sã urmãrim comportamentul potenþialilor clienþi din imobiliare, dar ºi al proprietarilor pentru a
înþelege ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Acum, cererea se
întâlneºte cu oferta, negocierile se
poartã în funcþie de mulþi factori,
iar evoluþiile reale ale preþurilor chiriilor le vom vedea în câteva luni.
Pe scurt, totul se va adapta "as it
goes", iar momentan singurele pe
care ne putem baza sunt trendurile
de scãdere ºi creºtere pentru perioade scurte de timp ºi pe comparaþii cu perioade similare ale anului
trecut".
În zona de nord a Capitalei (Bãneasa ºi Aviaþiei), preþurile medii ale
garsonierelor au înregistrat o scãdere faþã de prima parte a anului
2020, fãrã însã a coborî sub media
perioadei similare a anului trecut.
Apartamentele cu douã camere au
avut scãderi mai marcante, în timp
ce apartamentele cu trei camere au
rãmas la preþ constant. În schimb,
apartamentele mai mari - cu patru
camere - ºi vilele au avut o creºtere
a preþului de închiriere, pe fondul
unei cereri mai mari, conform specialiºtilor din piaþã. Preþul mediu al
unei garsoniere în zonele Aviaþiei ºi
Bãneasa, pentru perioada 01.04 31.05, era de 371 euro, iar al apartamentelor cu douã camere - 580 de
euro. În ceea ce priveºte apartamentele cu trei camere, chiria medie se ridica la 815 Euro, în zonele
analizate. Apartamentele cu patru
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sau mai multe camere au valoarea
medie a chiriei de 1.700 Euro, în
timp ce casele ºi vilele se situeazã
în jurul valorii de 2.130 euro, aratã o
analizã realizatã de Titirez.ro.
Zonele Floreasca ºi Dorobanþi, cunoscute drept cartiere exclusiviste
ale Capitalei, au cunoscut un traseu
similar în ceea ce priveºte preþurile
de închiriere, cu o excepþie marcantã: vilele ºi apartamentele mari au
avut preþuri de promovare mai mici
la închiriere faþã de perioada precedentã. O posibilã explicaþie poate fi
faptul cã majoritatea vilelor ºi apartamentelor spaþioase din aceste
zone erau închiriate în principal de
companii în scop office sau comercial (spaþii de birouri, restaurante,
grãdiniþe private, birouri de consultanþã etc.). Acesta este ºi segmentul care a fost cel mai puternic lovit
de crizã, rezultând o scãdere marcantã a cererii pentru aceste tipuri
de proprietãþi din zonele scumpe
ale Capitalei. Valoarea medie a chiriei unei garsoniere din Floreasca ºi
Dorobanþi era, în varã, în jurul sumei de 327 euro, în timp ce chiria
pentru douã camere ajungea la
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470 euro. Chiria medie pentru trei
camere este de 730 euro, pentru
patru camere - aproximativ 1.750
euro, în timp ce pentru case/vile
ajunge la 2.400 euro. În ceea ce
priveºte casele ºi vilele din aceste
zone, au apãrut extrem de puþine
oferte noi, iar cele aflate pe piaþã au
ajustat preþurile în funcþie de
cererea primitã.
O situaþie similarã poate fi observatã ºi în centrul Capitalei, în ceea
ce priveºte apartamentele mari ºi
vilele. Astfel, în zona Unirii, apartamentele de 4+ camere au suferit
corecþii de preþ, explicaþia fiind tot
legatã de cãderea cererii pentru
spaþii de birouri. Preþurile pentru
garsoniere ºi apartamente de 2-3
camere s-au menþinut constante, în
media din ultimul an. Valoarea medie a unei garsoniere din zonele din
centru - Universitate, Unirii - este
de aproximativ 322 euro, pentru
perioada 01.04 - 31.05. Chiriile medii pentru apartamentele cu 2 camere se situeazã în jurul valorii de
470 euro, chiriile pentru trei camere ajung la media de 700 euro, pentru patru camere - 950 euro, în timp

ce casele ºi vilele ajung la media de
1.800 euro, aratã analizele specialiºtilor.
Berceni este unul dintre cartierele
care ºi-a menþinut constante preþurile, chiar existând o creºtere a preþului mediu pentru apartamentele
de douã camere. În schimb, cartierele mari din vestul ºi estul Capitalei (Militari ºi Titan-Dristor) au cunoscut ajustãri mai puternice ale chiriilor pentru garsoniere ºi apartamente. Practic, în aceste zone preþurile medii de promovare la închiriere au scãzut chiar sub minimul
anului trecut. Acest lucru poate fi
explicat prin numãrul mult mai
mare de unitãþi disponibile în
aceste zone, în contextul unei
cereri mai scãzute.
Valoarea medie a unei chirii pentru o garsonierã din Berceni era, în
varã, de 253 euro, pentru apartamentele cu douã camere - 360
euro, pentru trei camere - 425 euro,
în timp ce pentru patru camere - de
aproximativ 490 euro. Chiria medie
pentru vilele din Berceni este de
945 euro.
Chiria medie în Titan - Dristor, pe
perioada verii, ajungea la 268 ero
pentru o garsonierã, la 380 euro
pentru apartamentele cu douã ca-

mere, la 495 euro pentru cele cu
trei camere ºi la 500 de euro pentru
apartamentele cu 4 camere. Numãrul de anunþuri noi de apartamente
cu patru camere date spre închiriere în perioada 01.04 - 31.05 este
unul mult prea mic, în timp ce numãrul de case/vile de închiriat date
spre promovare tinde cãtre zero. În
lipsa acestor date nu putem specifica o chirie medie a acestor tipuri de
proprietãþi.
Pentru garsonierele din zona Militari - Drumul Taberei, chiria medie
ajungea, în varã, la 300 de euro.
Apartamentele cu douã camere
sunt închiriate la un preþ mediu de
380 de euro, cele cu trei camere la
410 euro, apartamentele cu patru
camere ating un preþ de închiriere
de 500 de euro, iar vilele ajung la
1.600 euro. Datele ne aratã cã în
perioada 01.04 - 31.05 nu au fost
scoase pe piaþã spre închiriere multe apartamente de patru sau mai
multe camere ºi case/vile pe zona
Militari - Drumul Taberei, mai
subliniazã sursele citate.

