
Specialiºtii se aºteaptã
ca preþurile caselor sã
scadã în majoritatea
regiunilor europene

C
orecþii de preþ pe
segmentul vânzãri,
scãderi de preþ pe
închirieri, precum ºi
o uºoarã scãdere a
volumului tranzacþii-

lor sunt caracteristicile pieþei imo-
biliare europene.

Conform unui studiu realizat de
RE/MAX în 27 de regiuni din Euro-
pa, la nivel european, pe segmen-
tul vânzãri, peste 50% dintre spe-
cialiºti estimeazã scãderi ale preþu-
rilor între 5-10%. Excepþie fac Fran-
þa, Finlanda, Olanda, Cehia ºi Turcia,
care prezic o creºtere între 2-5% a
preþului la case. În România, la nivel
naþional, specialiºtii estimeazã o co-
recþie medie între 5 ºi 10% a preþu-
lui pentru apartamente, cu variaþiu-
ni în funcþie de piaþã/oraº.

Pe segmentul închirieri, respon-
denþii prezic o scãdere a preþurilor
cuprinsã între 10 ºi 15%. Totodatã,
70% dintre participanþii la studiu

indicã scãderi între 10-20% ale pre-
þurilor pentru proprietãþie comer-
ciale. Pe plan local, 28% dintre re-
spondenþi estimeazã scãderi atât în
mediul rural, cât ºi în cel urban.

Peste 40% dintre respondenþii
sondajului estimeazã o stagnare
sau o uºoarã scãdere a volumului
de tranzacþii imobiliare în România.

În ceea ce þine de volumul tran-
zacþiilor, specialiºtii estimeazã o
uºoarã tendinþã de scãdere la nivel
european, cu excepþia Franþei, Po-
loniei, Bulgariei, unde circa 50%
dintre participanþi preconizeazã
creºteri pe segmentul case. Pe plan
local, peste 40% dintre participanþi
estimeazã o scãdere a volumului
de tranzacþii imobiliare, pentru toa-
te tipurile de proprietãþi.

De asemenea, mai mult de 65%
dintre participanþii la studiu preco-
nizeazã o scãdere a volumului de
tranzacþii pe segmentul comercial,
atât la nivel de vânzãri, cât ºi de

achiziþii. Totodatã, peste 40% con-
siderã cã va scãdea numãrul tran-
zacþiilor pe segmentul proprietãþi
pentru investiþii.

Potrivit rezultatelor studiului,
printre motivele principale care de-
terminã scãderea volumului de
tranzacþii se numãrã rata ridicatã a
ºomajului ºi incertitudinea genera-
lã, respectiv nesiguranþa financiarã
din partea cumpãrãtorilor.

Analiza a fost realizatã pe un
eºantion de 2.130 de agenþi ºi bro-
keri de top, din 27 de regiuni din
Europa, cu o participare aproxima-
tiv egalã de femei ºi bãrbaþi, majori-
tatea cu vârste cuprinse între 30 ºi
45 de ani.

Lichiditatea pieþei din Bucureºti
rãmâne mai scãzutã faþã de cea din
Varºovia, Praga ºi Budapesta, iar
pânã când acest lucru se va schimba,
investitorii vor avea semne de între-
bare cu privire la posibilitãþile de exit,
spun specialiºtii din domeniu.

Reprezentanþii C&W Echinox ara-
tã: "Dezvoltatorii, investitorii ºi bãn-
cile trebuie sã evolueze rapid pen-
tru a þine pasul cu o lume aflatã în
schimbare. Vor exista obstacole,
dar piaþa din România a depãºit
multe astfel de provocãri în ultimii
12 ani. Piaþa româneascã funcþio-
neazã în continuare la un nivel de
activitate mai scãzut decât poten-
þialul sãu maxim, având în vedere
fundamentele ºi dimensiunea sa,
faþã de alte þãri europene. Investiþii-
le în infrastructurã sunt esenþiale
pentru a sprijini în continuare dez-
voltarea imobiliarã. În plus, soluþii
mai flexibile de finanþare ar ajuta
piaþa sã concureze mai bine cu ve-
cinii sãi din Europa Centralã ºi de
Est, pentru a sprijini investirea loca-
lã a capitalului propriu".
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