
EDUARD UZUNOV, REGATTA:

"Teamadeinflaþie
genereazãplasamente
imobiliare"
l "Trebuie sã ne gândim serios la reconversia spaþiilor de birouri
în spitale, în locuinþe, în orice, pentru a începe sã producã, altfel
vor fi spaþii goale pe termen mediu ºi lung"

Reporter: Ce impact a avut pan-
demia de coronavirus asupra pie-
þei imobiliare?

Eduard Uzunov: Imediat dupã
data de 15 martie s-a oprit totul,

dar ulterior pe sectorul nostrum a
revenit mai abitir. Acest lucru se
datoreazã faptului cã lumea este
interesatã sã plaseze niºte bani,
mai ales pe piaþa de lux, pentru cã

teama de inflaþie genereazã pla-
samente imobiliare. Imobiliarul,
alãturi de aur, este cea mai bunã
formã de a scãpa de inflaþie. Dupã
cum s-a observant, s-au tipãrit
foarte mulþi bani pentru ajutora-
rea companiilor. Aceastã tipãrire
poate genera în imediata perioa-
dã urmãtoare inflaþie. Cel puþin
pe piaþa pe care Regatta activea-
zã, respectiv zona de lux, avem
vânzãri în mod incontestabil. Sã
ne punem în pielea unei persoane
care are 3 - 5 - 10 milioane în ban-
cã. Ce poate face? Dacã îi þine în
bancã se devalorizeazã, dobânzile
sunt extrem de mici, poate chiar
pe minus ºi atunci plasamentul în
imobiliar este o variantã extraor-
dinarã. Acesta poate genera ran-
damente bune sau mai mici, dar
sigure pentru cã, dupã cum ºtim,
cel mai important lucru în imobi-
liar înseamnã locaþie. Cineva care
este sfãtuit bine scapã de orice du-
rere de cap adusã de pandemie.

Reporter: Tot mai multe com-
panii au descoperit beneficiile te-
lemunci i . În ce mãsurã va f i
afectat segementul de spaþii de bi-
rouri ºi ce perspective de revenire
aveþi pentru aceasta?

Eduard Uzunov: Dacã înainte o
clãdire de birouri era ocupatã
100%, acum este 20%, ceea ce, pe
termen scurt ºi mediu, este o afec-
tare teribilã. Piaþa de birouri este
într-adevãr cel mai afectat seg-
ment din domeniul imobiliar. Noi
lucrãm, mai mutãm companii sau
negociem cu proprietarii sau re-
negociem chirii, facem tot felul de
acþiuni, dar cred cã în curând tre-
buie sã ne gândim serios la recon-
versia acestor spaþii de birouri în
spitale, în locuinþe, în orice, pen-
tru a începe sã producã pentru cã
vor fi spaþii goale pe termen me-
diu ºi lung. Se schimbã comporta-
mentul. Eu nu prea cred în tele-
muncã, dar în acelaºi timp mã fe-
resc de spaþiile înghesuite. Tele-
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Imobilele, alãturi de aur, reprezintã o investiþie sigurã pe timp de cri-
zã, aºa cum ne-a declarat Eduard Uzunov, preºedintele ºi fondatorul
companiei de imobiliare Regatta.
Domnia sa considerã cã teama de inflaþie genereazã plasamente
imobiliare, iar o investiþie într-o construcþie de bunã calitate în acea-
stã perioadã îºi poate dubla valoarea câþiva ani.
Totodatã, Eduard Uzunov a atras atenþia asupra riscurilor din secto-
rul spaþiilor de birouri, care a fost puternic afectat de pandemia de

coronavirus care a mutat activitatea din birouri în online. Fondatorul
Regatta considerã cã este nevoie de un plan de reconversie a spaþiilor
de birou pentru cã altfel acestea riscã sã rãmânã goale pe termen
mediu ºi lung.
Domnia sa ne-a vorbit într-un interviu ºi despre ce a însemnat pentru
piaþa imobiliarã programul "Noua Casã, despre cum s-au schimbat
preferinþele cumpãrãtorilor în actualul context, dar ºi despre proprie-
tãþile unice din piaþã care atrag atenþia investitorilor.

"Acum suntem în pragul celui de-al doilea lockdown,
iar acest lucru îngrozeºte lumea, cã va trebui sã stea
iar în apartamente. Noi venim cu variante de oferte

de vile ºi atunci lockdown va fi mai uºor".
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munca a devenit, însã, deja o
obiºninþã ºi este, cred, o variant
care va dura. Pandemia sigur se
va finaliza poate odatã cu apariþia
vaccinului, dar comportamentul
oamenilor este ireversibil modifi-
cat. Faptul cã nu o sã ne mai îm-
brãþiºãm, nu o sã mai dãm mâna
cu acelaºi drag cu prietenii cu
care ne întânim ºi distanþarea ace-
asta social, toate vor genera alte
tipuri de comportament. Purtatrea
mãºtii va deveni o obiºnuinþã.

Reporter: Cum s-au schimbat
preferinþele cumpãrãtorilor în
ceea ce priveºte sectorul reziden-
þial?

Eduard Uzunov: În timpul lock-
down-ului mã sunau toþi prietenii
ºi îmi cereau case la Snagov sau la
curte sã se mute pentru cã nu mai
puteau sã stea în bloc. În plus, exis-
ta teama de interacþiune cu veci-
nii, de a pune mâna pe butoane,
teama de a intra în lift. La început
eram toþi foarte temãtori, ulterior
am luat-o mai lejer ºi iatã cã acum
s-a ajuns la peste 10.000 de cazuri
de infectãri pe zi. Acum suntem în
pragul celui de-al doilea lock-
down, iar acest lucru îngrozeºte
lumea, cã va trebui sã stea iar în
apartamente. Noi venim cu va-
riante de oferte de vile ºi atunci
lockdown va fi mai uºor.

Reporter: Investiþiile în imobi-
liare sunt considerate sigure în

perioadele de crizã. Existã tran-
zacþii în piaþã doar din aceastã
persectivã?

Eduard Uzunov: Marea majori-
tate a celor care cumpãrã pe piaþa
de lux, cumpãra nu neapãrat sã se
mute, ci sã plaseze niºte bani.
Investitorii nu ºtiu exact ce se va
întâmpla cu respectivul imobil, fie
cã se vor muta ei, cã vor închiria,
important este sã facã plasamen-
tul acum pentru cã nu se ºtie ce
va urma. Sunt convins, în schimb,
cã plasând acum un milion de
euro pe un produs de calitate ex-
traordinarã cum sunt apartamen-
tele pe care le propun în proiectul
din Parcul Verdi sau anumite pent-
house-uri la One Developments,
produse cu unicitate, apartamen-
tele de pe Kiseleff care sunt doar 5
la vânzare, în urmãtorii un an-doi,
va valora dublu cel puþin. Produ-
sele noastre reprezintã un plasa-
ment sigur ºi avantajos mai ales
cã ne ocupãm ºi de închirierea
imediatã sau plasarea imediatã
achiziþiei.

Reporter: Aþi amintit de imobile
cu unicitate. Au revenit casele vechi
în atenþia investitorilor în ultimul
timp? Sunt acestea mai cãutate?

Eduard Uzunov: Într-adevãr, lu-
mea s-a deºteptat ºi a început sã
vadã cât de oportun este sã cum-
pere ºi ce valori reprezintã casele
vechi, prin prisma artei ºi unicitãþii

,astfel cã au început sã-ºi îndrepte
atenþia cãtre acesteam, numai cã
mai sunt foarte puþine pe piaþã. În
prezent, avem la vânzare un astfel
de imobil unic. Este vorba de Co-
nacul Reginei Maria din 1 Decem-
brie, conac construit de Paul Paul
Gottereau ºi care a intrat în pose-
sia Principesei Maria, care ulterior
a devenit Regina Maria. Sunt, de-
sigur, ºi alte proprietãþi ºi îmi pla-
ce sã mã interesez tot timpul se-
rios când am niºte case speciale
sau apartamente în imobile deo-
sebite, ca sã le cunosc valoarea.

Reporter: ªi-a pus actuala pan-
demie amprenta ºi asupra preþuri-
lor din piaþa imobiliarã?

Eduard Uzunov: Eu nu am pu-
tut sã cred cã startul l-au dat bãn-
cile. Când am revenit din lock-
down am sunat anumite bãnci
care aveau portofolii de vânzare
la noi ºi crescuserã deja preþurile
cu 10-15%. Ulterior, ºi interesul
tot mai mare în sectorul imobiliar
pentru plasarea banilor a dus la o
creºtere a preþurilor. Culmea, eu
mã aºteptam sã se blocheze totul
ºi preþurile sã scadã. Într-adevãr,
vorbim totuºi de piaþa de investi-
þii ºi vorbim de nivelul cel mai
înalt al pieþei imobiliare.

Reporter: Cum a fost primit de
piaþa imobiliarã programul guver-
namental Noua Casã?

Eduard Uzunov: Încã nu sunt

chiar toate normele ºi nu se ºtie
totul. Este puþin o nebuloasã. În
schimb, suma este limitatã, ºi este
excepþional fapul cã TVA-ul este
5% pânã la valoarea de 130.000
de euro. Pe lângã faptul cã este
un program electoral, Noua Casã
este un program salutabil, este un
lucru nemaipomenit pentru piaþa
imobiliarã. Consider cã în piaþa
imobiliarã TVA-ul ar trebui sã sca-
dã la 5% ºi pânã la suma de 5 mi-
lioane de euro, dar este un înce-
put. Sper ca în viitor guvernanþii
sã se aplece mai mult asupra pie-
þei imobiliare, sã înþeleagã cã este
un sector foarte important ºi un
motor al economiei, generând lo-
curi de muncã ºi având industrii
conexe pe care le ajutã. Piaþa imo-
biliarã eormezã, practic, un lanþ
benefic pentru economia orcãrei
þãri.

Reporter: Ce aºteptãri financia-
re aveþi pentru anul în curs?

Eduard Uzunov: Iniþial am cre-
zut cã vom scãdea obiectivul ci-
frei de afaceri pe care ni l-am pro-
pus la început de 2020, dar mai
sunt douã luni din anul acesta ºi
pare cã vom pãstra sau chiar vom
creºte. Obiectivul era pe la 1 - 1,5
milioane de euro.

Reporter: Vã mulþumesc!
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