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Boom-ul imobiliar se va
sfârºi când vor creºte
dobânzile ipotecare
l Preþurile locuinþelor din þãrile OCDE au urcat cu 9,4% în primul
trimestru din 2021, în ritm anual

B
oom-ul actual al
preþurilor locuinþe-
lor se va încheia în
2022, posibil la înce-
putul anului 2023,
atunci când vor

creºte ratele dobânzilor pentru
creditele ipotecare, potrivit unei
analize Forbes, care menþioneazã
cã nu existã o bulã ce stã sã se
spargã, iar preþurile vor scãdea de
la nivelurile maxime generate de
achiziþiile "de panicã".

Conform sursei, boom-ul imo-
biliar mondial a generat achiziþii
frenetice, preþuri mari ºi o mulþi-
me de îngrijorãri în rândul po-
tenþialilor proprietari de case,
dar, cu toate acestea, nu asistãm
la o bulã întrucât o bulã nu în-
seamnã pur ºi simplu creºterea
preþurilor. Cheia boom-ului ac-
tual stã în dobânzile ipotecare

scãzute ºi în dorninþa de schim-
bare a tipului de locuinþã deþi-
nut, noteazã Forbes.

Scãderea dobânzilor ipotecare
în 2020 a determinat, în SUA -
spre exemplu, reducerea plãþi-
lor (ratelor) lunare pentru o casã
cu 12%, ceea ce le-a permis mul-
tor persoane sã cumpere case
acum, mai degrabã decât mai
târziu, când aveau planificat,
conform Forbes, care subliniazã:
"În plus faþã de ratele mici la cre-
ditele ipotecare, unii oameni
s-au gândit cã vor munci de la
distanþã ºi în viitor, astfel cã
ºi-au dorit mai mult spaþiu ºi
s-au mutat dintr-un apartament
într-o casã pentru o singurã fa-
milie. Alþii au considerat viaþa
urbanã mai puþin distractivã în
noul context al pandemiei, aºa
cã s-au îndreptat spre suburbii,

unde casele sunt mai frecvente
decât apartamentele".

Solicitarea crescutã pentru
case a condus la creºterea pre-
þurilor, dar cu toate acestea,
oferta nu s-a putut adapta la fel
de repede precum cererea. Con-
structorii de locuinþe au accele-
rat producþia în a doua jumãtate
a anului 2020, dar dupã câteva
lun i s - au c o n fr un tat c u
constrângeri de aprovizionare.
Loturile gata construite au fost
cumpãrate, forþa de muncã pen-
tru construcþii a fost tot mai
greu de gãsit, distanþarea fizicã
a fãcut lucrãtorii mai puþin pro-
ductivi, iar preþurile materialelor
au crescut, generând actualul
boom.

Conform sursei, este probabil
ca ratele dobânzilor pentru
creditele ipotecare sã creascã

atunci când pieþele financiare
vor anticipa o inflaþie mai mare
ºi mãsuri din partea bãncilor
centrale care sã contracareze in-
flaþia.

Pandemia a alimentat
cel mai mare boom al
preþurilor locuinþelor
din ultimii 30 de ani

Preþurile locuinþelor sunt în
plinã expansiune în aproape to-
ate marile economii ale lumii, în
urma pandemiei de Covid-19,
consemnând cea mai importan-
tã creºtere din ultimii 30 de ani,
conform unei analize realizate
de Financial Times (FT), care
atrage atenþia, însã, cã aceastã
evoluþie realimenteazã preocu-
pãrile economiºtilor cu privire la
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potenþialele ameninþãri la adre-
sa stabilitãþii financiare.

Analiza aratã cã, în rândul ce-
lor 40 de þãri pentru care colec-
teazã date Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Econo-
micã (OCDE), numai trei au con-
semnat scãderea preþurilor lo-
cuinþelor în termeni reali în pri-
mele trei luni din 2021, aceastã
ratã fiind cea mai micã din 2000
pânã acum.

Potrivit sursei, în primul trimes-
tru al anului 2021, creºterea
anualã a preþurilor locuinþelor în
grupul OCDE al celor mai boga-
te þãri a atins 9,4% - cel mai ra-
pid ritm din ultimii 30 de ani -,
pe mãsurã ce economiile ºi-au
revenit dupã recesiunile severe

provocate de coronavirus, anul
trecut.

În opinia analiºtilor, ratele
dobânzilor - care sunt la niveluri
minime record -, economiile
ac um ulate î n t i m p ul lo c-
kdown-ului impus de pandemie
ºi dorinþa de mai mult spaþiu a
celor care lucreazã de acasã au
alimentat tendinþa de creºtere a
preþurilor locuinþelor.

Pe termen scurt, creºterea pre-
þului locuinþelor poate fi "un lu-
cru bun pentru economie, deo-
arece persoanele care deþin deja
case se simt mai bogate ºi pot
cheltui mai mult datoritã evalu-
ãrii activelor lor", declarã Clau-
dio Borio, ºeful departamentului
monetar ºi economic de la Ban-

ca Reglementelor Internaþionale
(BIS). Domnia sa continuã: "Cu
toate acestea, dacã tendinþa
persistã, s-ar putea transforma
într-un boom nesustenabil care
ar putea, în cele din urmã, sã
împingã preþurile în sens invers,
în special atunci când este înso-
þit de o expansiune puternicã a
creditului".

Deniz Igan, directorul adjunct
al diviziei macrofinanciare din
departamentul de cercetare al
Fondului Monetar Internaþional
(FMI), a remarcat "o creºtere pu-
ternicã a preþului locuinþelor în
ultimul an, în majoritatea þãrilor
din emisfera nordicã".

Potrivit analizei, datele naþio-
nale sugereazã cã tendinþa de
creºtere a continuat în al doilea
trimestru, la scarã largã. În SUA,
spre exemplu, în luna aprilie,
preþurile locuinþelor au crescut
cu cea mai rapidã ratã anualã
din ultimii aproape 30 de ani. O

creºtere puternicã a persistat,
de asemenea, în Marea Britanie,
Coreea de Sud, Noua Zeelandã,
Canada ºi Turcia.

Enrique Martinez-Garcia, eco-
nomist senior la Federal Reserve
Bank din Dallas, spune cã aceas-
tã evoluþie a preþurilor de pe
piaþa imobiliarã se datoreazã sti-
mulentelor fiscale ºi monetare
acordate de stat în t impul
pandemiei.

Claudio Borio, BIS:
"Condiþiile financiare
relaxate au dus la
creºterea preþurilor
într-un ritm
neobiºnuit de rapid"

"Condiþiile financiare extrem
de relaxate au dus la creºterea
preþurilor locuinþelor într-un
ritm neobiºnuit de rapid, într-o
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În opinia analiºtilor, ratele dobânzilor - care
sunt la niveluri minime record -, economiile
acumulate în timpul lockdown-ului impus

de pandemie ºi dorinþa de mai mult spaþiu a
celor care lucreazã de acasã au alimentat

tendinþa de creºtere a preþurilor locuinþelor.



perioadã de activitate economi-
cã slabã", spune Claudio Borio,
ºeful departamentului monetar
ºi economic de la Banca Regle-
m en telo r I n ter n aþ i o n ale ,
amintind de dobânzile scãzute.

Costurile reduse ale împrumu-
turilor fac achiziþiile de case mai
accesibile în raport cu chiriile ºi
cu alte investiþii, noteazã anali-
za, subliniind cã, în plus, multe
gospodãrii, în special cele care
aveau deja o situaþie bunã, au
acumulat economii importante
de la începutul pandemiei,
deoarece lockdown-ul a limitat
cheltuielile.

"O mare parte din acest venit
suplimentar a fost alocat pieþei
imobiliare", a menþionat Enri-
que Martinez-Garcia, economist
senior la Federal Reserve Bank
din Dallas.

În acelaºi timp, tot mai multe
persoane au decis, în contextul
restricþiilor impuse de pande-
mie, sã se mute la casã, de multe
ori în proprietãþi mari aflate în
locuri mai liniºtite.

Aceastã tedinþã a fost "amplifi-
catã de lipsa ofertei ºi de creºte-
rea preþurilor clãdirilor", potrivit
lui Mathias Pleissner, economist

la agenþia de evaluare Scope Ra-
tings, care aminteºte cã "stocu-
rile de construcþii" s-au micºorat
pe mãsurã ce costul materiale-
lor precum oþelul, cheresteaua
ºi cuprul a crescut rapid.

Brett House, economist-ºef ad-
junct la Scotiabank din Canada,
avertizeazã cu privire la "un de-
zechilibru structural între cerere
ºi oferta din stocul de locuinþe,
care se va accentua în lunile
urmãtoare".

Adam Slater, Oxford
Economics:
"Proprietãþile din
economiile avansate -
supraevaluate cu
aproximativ 10% în
comparaþie cu
tendinþele pe termen
lung"

Preþurile medii ale locuinþelor
din þãrile OCDE cresc mai repede
decât veniturile, ceea ce face ca
locuinþele sã fie mai puþin accesi-
bile, noteazã analiza FT, men-
þionând cã acestea cresc, de ase-

menea, mai repede decât chiriile.
Adam Slater, economist princi-

pal la Oxford Economics, spune
cã proprietãþile din economiile
avansate au fost supraevaluate
cu aproximativ 10% în compa-
raþie cu tendinþele pe termen
lung, ceea ce face ca acest
boom sã fie unul dintre cele mai
mari de dupã 1900. Totuºi ,
Adam Slater menþioneazã cã
avansul nu este nici pe departe
atât de mare precum cel din pe-
rioada premergãtoare crizei fi-
nanciare din 2008-2009.

Cu toate acestea, Adam Slater
subliniazã cã unii factori care
determinã creºterea preþurilor
de pe piaþa imobiliarã au fost
temporari, cum este cazul sti-
mulentelor fiscale acordate de
guverne sau întreruperea lanþu-
rilor globale de aprovizionare,

ca urmare a întârzierilor din por-
tur i . A dam S later adaugã:
"Creºterea creditului este, acum,
mai micã decât înainte de criza
financiarã globalã, ceea ce suge-
reazã un risc mai mic de fali-
ment în comparaþie cu anii
2006-2007".

Creºterea creditelor ipotecare
a fost determinatã în mare parte
de persoanele cu poziþii finan-
ciare solide, iar în majoritatea
þãrilor avansate gospodãriile
sunt mai puþin îndatorate decât
înainte de criza financiarã, su-
gerând un risc mai mic ca situa-
þia sã urmeze aceeaºi cale, res-
pectiv sã aparã un val de fali-
mente ºi vânzãri de locuinþe la
preþuri foarte mici, conform FMI.
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Enrique Martinez-Garcia, economist senior la
Federal Reserve Bank din Dallas, spune cã

aceastã evoluþie a preþurilor de pe piaþa
imobiliarã se datoreazã stimulentelor fiscale

ºi monetare acordate de stat în timpul
pandemiei.
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