
SPECIALIªTII:

"Piaþa rezidenþialã
este în proces de
reaºezare într-o nouã
normalitate"

P
iaþa rezidenþialã se

aflã într-un proces de

reaºezare într-o nouã

normalitate, apre-

ciazã specialiºtii de la

JLL România, care

susþin cã paramentrii cererii s-au

schimbat, în ultimul an, iar noul

model de lucru hibrid - de acasã ºi

de la birou - va avea impact asupra

designului proiectelor rezidenþiale.

Conform surselor citate, în prima

jumãtate a anului în curs, în Bucu-

reºti ºi Ilfov au fost tranzacþionate

18.200 de locuinþe noi, faþã de

11.000 de unitãþi în perioada simi-

larã a anului trecut. Practic, numã-

rul locuitelor vândute aproape s-a

dublat faþã de anul trecut, o evolu-

þie previzibilã, în contextul în care

prima jumãtate a anului trecut a

fost afectatã de criza COVID-19, evi-

denþiazã JLL. Specialiºtii din cadrul

companiei de consultanþã sublinia-

zã, însã, cã dacã ne uitãm la volu-

mul tranzacþiilor din trimestrul al

doilea al acestui an, comparativ cu

acelaºi trimestru din 2019, când nu

era crizã sanitarã, vedem cã cererea

a crescut semnificativ, cu peste

60%.

Reprezentanþii Cushman & Wake-

field Echinox ne-au transmis cã, în

primele ºase luni ale anului curent,

au fost consemnate peste 82.000

de tranzacþii cu unitãþi individuale

(în special apartamente), în creºtere

cu 77% comparativ cu perioada si-

milarã din 2020, un trend la care

specialiºtii citaþi se aºteaptã sã se

pãstreze în perioada urmãtoare,

þinând cont de dobânzile bancare

mai scãzute faþã de anul precedent

ºi de accesul mai facil la credite

ipotecare pentru o plajã din ce în

ce mai mare a populaþiei.

Conform datelor Analize Imobilia-

re.ro, cele mai mari preþuri medii

solicitate la vânzarea unitãþilor lo-

cative din România la finalul primu-

lui semestru din 2021 se înregistrau

în Cluj-Napoca (1.890 euro/mp util,

în creºtere cu 5,2% în ultimele 12

luni), pe locul secund fiind Bucu-

reºti (1.540 euro/mp util, o valoare

corespunzãtoare unei creºteri

anuale de 5,7%). Dacã ne referim la

segmentul de top al pieþei reziden-

þiale din Bucureºti, aici putem dis-

cuta de preþuri care depãºesc pra-

gul de 5.000 euro/mp, într-o serie

de proiecte cu poziþii privilegiate în

zona de centru- nord a oraºului,

completeazã analiºtii Cushman.
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