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2021 - unul dintre cei
mai buni ani pentru
piaþa terenurilor, de la
recesiunea din 2008
Dezvoltatorii de retail au avut cel mai mare apetit pentru achiziþia de
terenuri, în prima jumãtate a anului, fiind mult mai activi în afara Capitalei

P
iaþa terenuri lor a
rãmas activã în primul
semestru din 2021, în
ceea ce priveºte in-
tenþiile de cumpãrare,
continuând tendin-

þele de anul trecut ºi indicând o
perspectivã bunã pentru restul
anului, chiar dacã unele tranzacþii
ar putea sã nu fie încheiate în acest
an, pe fondul obligaþiilor asumate
în pre-contractele semnate, majori-
tatea legate de aspecte urbanistice,
aratã raportul Colliers privind evo-
luþia pieþei imobiliare în primul se-
mestru al anului în curs. În ceea ce
priveºte volumul tranzacþiilor, care

include ºi pe cele aflate în stadiul
de pre-contract cu anumite obliga-
þii de îndeplinit pentru finalizare,
consultanþii Colliers apreciazã cã
2021 se anunþã a fi unul dintre cei
mai buni ani pentru piaþa terenuri-
lor, de la recesiunea din 2008.

Retailerii ºi dezvoltatorii din rezi-
denþial sunt mai activi ca oricând,
în timp ce, din sectoarele care încã
au nevoie de mai multã claritate
privind evoluþia viitoare (în special
birouri ºi hoteluri), doar câþiva jucã-
tori mai sunt în expectativã, restul
reîncepând cãutãrile de terenuri
pentru proiecte noi. În mod cert,
existã un sentiment de optimism

general în ceea ce priveºte
perspectivele economiei româneºti
pentru urmãtorii ani.

Oferta de terenuri rãmâne consis-
tentã ºi vine de la diferite categorii
de vânzãtori, dar apar unele schim-
bãri generate de contextul actual.
De exemplu, asocierile sunt mai
des întâlnite, deoarece mulþi dez-
voltatori, în special în sectorul rezi-
denþial, urmãresc sã împartã riscuri-
le unui nou proiect, în timp ce pro-
prietarii de terenuri care nu au ne-
voie imediatã de lichiditãþi sunt in-
teresaþi sã beneficieze de o parte
din profiturile din dezvoltare, aratã
sursele citate. Un aspect important

care influenþeazã atât oferta, cât ºi
planurile pe termen scurt ºi mediu
ale investitorilor este legat de
incertitudinile privind situaþia
urbanisticã.

Schimbãrile din administraþia pu-
blicã din anumite zone au dus la
blocaje, cum ar fi întârzieri în numi-
rea arhitecþilor ºefi în unele oraºe
sau îngheþarea planurilor urbanisti-
ce zonale în cinci sectoare din Bu-
cureºti, subliniazã specialiºtii Col-
liers. Cu toate acestea, lucrurile
evolueazã spre bine, spre o clarita-
te mai mare în majoritatea oraºelor,
cu excepþia Bucureºtiului, unde lu-
crurile se miºcã mai lent, pãstrând
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sentimentul de incertitudine ºi
pentru urmãtoarele luni.

Sînziana Oprea, Director Land
Agency la Colliers, menþioneazã:
"Pânã acum, anul 2021 a înregistrat
câteva tranzacþii importante finali-
zate, dar lipsa unui volum mai bo-
gat nu are legãturã cu cererea pen-
tru terenuri, care este la un nivel ri-
dicat, ci cu blocajele din zona urba-
nisticã ºi nevoia investitorilor de
mai multã claritate în acest sens. În
majoritatea cazurilor, preþurile au fost
destul de stabile în ultimii 1-2 ani,
deºi pentru locaþiile foarte bune,
unde concureazã, mai nou, mai
mulþi potenþiali cumpãrãtori, se pri-
meºte un bonus de preþ, uneori
semnificativ, pentru a obþine cele
mai bune loturi de teren. De ase-
menea, am vãzut cum unele plat-
forme mari, care au fost tranzacþio-
nate anul trecut, sunt revândute în
2021 la preþuri mai mari, dar împãr-
þire în loturi mai mici; nu am numi
acest lucru o nouã tendinþã, ci mai
degrabã o conjuncturã interesantã".

În prima jumãtate a anului, dez-
voltatorii de retail au avut cel mai
mare apetit pentru achiziþia de te-
renuri ºi au fost mult mai activi ºi în
afara Capitalei. Consultanþii Colliers
au observat interes din partea unei
categorii largi de cumpãrãtori, de la
diverºi operatori de retail (hiper-
marketuri / supermarketuri, maga-
zine de bricolaj etc.), pânã la dez-
voltatori de parcuri de retail - atât
proiecte de mari dimensiuni, cât ºi
centre comerciale de tip strip mall
în oraºe mici sau în zonele
rezidenþiale cu creºtere rapidã din
oraºele mari.

Sînziana Oprea a adãugat: "Este
de remarcat ºi faptul cã, fãrã îndoia-
lã, cele mai dinamice segmente de
retail sunt cele care nu beneficiazã

atât de mult de comerþul electronic
aflat în plinã ascensiune (cum ar fi
bunurile din partea inferioarã a ga-
mei de preþuri sau proiectele din
oraºele mai mici). Având în vedere
rapiditatea cu care se miºcã lucruri-
le în zona de retail, observãm inve-
stitori care se re-activeazã pe piaþã,
dar ºi alþii care intrã acum pe acest
segment pentru a-ºi diversifica por-
tofoliul de investiþii. În ceea ce pri-
veºte sectorul terenurilor pentru
rezidenþial, tendinþele de anul tre-
cut sunt încã valabile ºi existã un
mare interes din partea multor ti-
puri de cumpãrãtori care cautã sã
profite de randamentele atractive,
deºi piaþa devine mult mai aglome-
ratã. Pe de altã parte, se cautã o
gamã largã de terenuri, de la parce-
le mai mici în zonele centrale (pen-
tru proiecte pe segmentele supe-
rioare de preþ), la foste platforme

industriale (pentru proiecte de mari
dimensiuni ºi funcþiuni mixte) sau
parcele mari aflate la marginea sau
în afara oraºului , în zona
metropolitanã (în special pentru
proiecte de cartiere de case cu
facilitãþile necesare)".

Cel mai mare interes pentru sec-
torul rezidenþial este legat de Bucu-
reºti, dar existã un apetit tot mai
mare pentru acest sector ºi în
oraºele regionale în dezvoltare.
Investitorii mari, inclusiv cei institu-
þionali, cautã proiecte cu destinaþie
mixtã în afara Bucureºtiului, mai
ales pentru mixul rezidenþial - re-
tail. În acelaºi timp, unii dezvoltatori
activi în marile oraºe regionale intrã
pe piaþa rezidenþialã atractivã din
Bucureºti, mulþi dintre ei cãutând
asocieri cu proprietari de terenuri
pentru a-ºi minimiza riscurile.

În ceea ce priveºte birourile, chiar

dacã segmentul este departe de
a-ºi fi gãsit echilibrul ºi predictibili-
tatea, pe fondul realitãþ i lor
post-pandemice de pe piaþa forþei
de muncã, legate în principal de re-
gimul de muncã hibrid, existã un
fel de dezgheþ, aratã sursele citate,
menþionând cã mulþi dezvoltatori
încep sã caute terenuri pentru noi
proiecte în Bucureºti, în special în
zone foarte bune. Conform specia-
liºtilor, când dezvoltatorii vor finali-
za un nou proiect, în 3-4 ani - cum-
pãrarea unui teren, obþinerea tutu-
ror aprobãrilor necesare, construi-
rea efectivã a acestuia -, scena biro-
urilor din Bucureºti cel mai probabil
se va fi stabilizat ºi chiar va fi
început sã creascã din nou.

52 BURSA Construcþiilor nr. 7 / 2021

Piaþa imobiliarã

Sînziana Oprea,
Director Land Agency la
Colliers, menþioneazã:
"Pânã acum, anul 2021
a înregistrat câteva
tranzacþii importante
finalizate, dar lipsa unui
volum mai bogat nu
are legãturã cu cererea
pentru terenuri, care
este la un nivel ridicat,
ci cu blocajele din zona
urbanisticã ºi nevoia
investitorilor de mai
multã claritate în acest
sens".


