
AFFAN YILDIRIM, GENERAL MANAGER, BOARD MEMBER AL ANCHOR GRUP ªI AL
SHOPPING MALLDOVA:

"Dezvoltatorii
imobiliaritrebuiesã
înveþesãtrãiascãcu
marjeajustate"
l "Dezvoltatorii sunt mult mai prudenþi acum cu proiectele care sunt în faza de
planificare"l "Existã multe necunoscute în acest moment în piaþã, dar suntem
încrezãtori în România ºi în investiþiile noastre viitoare la nivel local"l "România are
un potenþial de dezvoltare foarte mare pe zona de logisticã, depozitare ºi energie
verde, dacã se fac investiþiile în infrastructurã"l "Mereu existã aceastã teamã de
recesiune, dar sentimentul meu, ca investitor, este cã situaþia este sub control"

Reporter: În primul rând, care au
fost rezultatele Anchor Grup în
2021 ºi în principal rezultatele celor
douã mall-uri - Bucureºti Mall-Vitan
ºi Plaza România - din portofoliul
dumneavoastrã în ceea ce priveºte
rata de de vânzare ºi rata de ocupa-
re?

Affan Yildirim: În ceea ce pri-
veºte rata de ocupare suntem în
ambele mall-uri la circa 99%, mai
bine chiar decât înainte de pande-
mie. Desigur, totul depinde de rata
de efort a chiriaºilor ºi de nivelul
chiriei. În aceastã direcþie pot sã
spun sincer cã 2021 a fost un an de
revenire economicã foarte bun, iar
în ciuda efectelor noilor provocãri

vedem în continuare, în 2022, o re-
venire. În timpul pandemiei, în spe-
cial în 2020 ºi la începutul lui 2021,
am oferit sprijin chiriaºilor ºi parte-
nerilor noºtri, mai mult ca oricând.
Beneficiile au fost adaptate ºi conti-
nuã pentru business-urile care încã
mai sunt afectate de acest "nou
normal" (...); dar majoritatea merg
foarte bine, în special sectoarele de
fashion ºi restaurante, excepþie
fiind unele business-uri, care încã
mai suferã. Dar le vom sprijini în
continuare astfel încât sã se adap-
teze ºi sã îºi revinã ºi ele treptat.

Reporter: Cinemaurile cum se
descurcã? Se vorbeºte de mulþi ani
despre moartea acestora, în acest
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Dezvoltatorii imobiliari va trebui sã înveþe sã trãiascã cu marje ajustate, considerã

Affan Yildirim, de zece ani în echipa Anchor Grup, în prezent ocupând funcþia de

Director General al companiei, unul dintre cei mai vechi jucãtori de pe piaþa de

real-estate din România, cu un portofoliu consistent pe segmentele de retail, office

ºi rezidenþial. "Nu mai este aºa de simplu pentru dezvoltator, nu mai este nevoie

doar de bani, teren ºi de o companie de construcþii. Dezvoltatorii sunt acum mult

mai prudenþi cu proiectele care sunt în faza de planificare", a afirmat Affan Yildirim,

care a avut amabilitatea sã acorde un interviu amplu ziarului BURSA.

Acesta este optimist în ceea ce priveºte investiþiile Anchor Grup în România ºi

profitabilitatea lor viitoare. Affan Yildirim considerã cã o zonã cu un potenþial

foarte mare de dezvoltare în România este piaþa de logisticã ºi depozitare, dar ºi

în sectorul energiei regenerabile, cu condiþia sã se realizeze investiþiile vitale în in-

frastructurã care au fost întârziate pânã acum.

Directorul Anchor Grup spune cã în þara noastrã ºi în sectorul de activitate al

companiei sale existã mereu o teamã de recesiune, iar contextul macroecono-

mic actual va determina o încetinire economicã. Lucrurile par sã rãmânã, însã,

sub control, autoritãþile monetare au o experienþã semnificativã, luând în consi-

derare ºocurile puternice prin care a trecut România, iar acest lucru dã încredere

unui investitor de cursã lungã, aºa cum este ºi Anchor Grup, care activeazã de 25

de ani pe piaþa de real-estate din þara noastrã.



context în care au apãrut numeroa-
se platforme de streaming...

Affan Yildirim: În 2012, la un an
de când am venit în România, am
început sã fac managementul cine-
ma-ului nostru, în special pe partea
financiarã. Pânã atunci da, pot spu-
ne cã am fost întrebat dacã indus-
tria cinemaului este pe moarte.
Marjele sunt în continuare foarte
mici; desigur cã nu este ca în 2019
sau 2018, care au fost ani foarte
buni pentru investiþiile noastre.
Suntem mult în urmã faþã de acei
ani, dar sã proclami "moartea cine-
maului" este prea dur. Avem acum
2 cinemauri, unul în Plaza România
ºi unul în Bucureºti Mall-Vitan ºi
deja am ajuns la punctul de "bre-
ak-even", iar aºteptarea mea este
ca de anul viitor cifrele sã fie mai
bune. În zona de retail, ca exemplu,
dacã îþi îmbunãtãþeºti produsul ºi
clãdirea, poþi sã gãseºti un nou chi-
riaº, care sã atragã mai mulþi clienþi
în mall, poþi sã închiriezi noua loca-
þie; de exemplu, pe zona de office,
cu munca în regim hibrid, de astãzi,
poþi sã gãseºti chiriaº dacã îi oferi o
soluþie nouã. Deci majoritatea lu-
crurilor stau în puterea ta. Restul
þine de economie, de politica inter-
naþionalã a companiilor ºi aºa mai
departe. În cinemauri, este invers:

poþi sã ai un cinema grozav, cu o
echipã nemaipomenitã ºi cu cele
mai bune servicii, dar dacã produ-
cãtorii de filme nu oferã produsul
final, nu ai ce sã faci. Sã fiu sincer, în
2021 cinemaurile au fost în deza-
vantaj din acest punct de vedere.
Noi nu putem sã creãm produsul,
suntem dependenþi de jucãtorii
mari. Acum am avut Top Gun, Ja-
mes Bond, filme care au fost am-
ânate de mai multe ori. Deci, dacã
oferta care vine din afarã, în special
de la Hollywood, va continua sã fie
de calitate, cinemaurile nu vor
"muri". Totodatã, am aºteptãri mari
de la filmele româneºti. Dacã com-
parãm filmele produse în 2012 cu
filmele produse acum sau chiar cu
cele care sunt în prezent în pro-
ducþie, pot spune sincer cã am
aºteptãri bune pentru filmele româ-
neºti. (...) ªi exemplul Turciei este
relevant: industria de cinema din
Turcia este acum mult mai stabilã
pentru cã este mai puþin depen-
dentã de producþiile de la Hollywo-
od - datoritã producþiilor locale, pe
care oamenii chiar le aºteaptã cu
interes. Cinemaurile au creat o do-
rinþã de a viziona un film într-un
anumit mediu. Acum platformele
de streaming încearcã sã aducã
acest mediu în fiecare casã, dar

acest lucru creºte de fapt atractivi-
tatea sãlii de cinema. Putem sã
luãm exemplul zilei de 1 iunie: a
fost o zi liberã, iar cinemaul nostru
din Plaza România a înregistrat cea
mai bunã zi de 1 iunie din ultimii 11
ani. Au avut o ocazie, iar oamenii
au vrut sã-ºi petreacã ziua împreu-
nã cu familia; prin urmare, au ales
sã meargã la cinema. Este un busi-
ness dificil; are nevoie de ceva tran-
sformãri ºi noi încercãm sã introdu-
cem ºi diferite evenimente live -
concerte sau teatru - dar cu sigu-
ranþã nu este un business pe moar-
te.

Reporter: Care este tendinþa chi-
riilor în mall-uri? Din moment ce
chiriaºii vând mai mult, le puteþi
majora chiriile, puteþi, de aseme-
nea, sã schimbaþi mai uºor chi-
riaºii...

Affan Yildirim: Existã multe ne-
cunoscute în acest moment în pia-
þã. Sigur, a trecut pandemia ºi am
vãzut ceva provocãri pe termen
scurt cu lanþurile de aprovizionare
chiar în cazul brandurilor de lux,
din cauza situaþiei din China; apoi a
apãrut contextul rãzboiului. Toate
aceste lucruri nu fac uºoarã o pre-
dicþie pentru nivelul chiriilor- dacã
cresc sau scad- dar putem spune cã
este o creºtere pasivã. În timpul

pandemiei, în special în perioada
de lockdown, nu am încasat chirii
de la chiriaºii noºtri - 2-3 luni în ma-
joritatea cazurilor, 5 luni în anumite
cazuri specifice. Apoi, au început
restricþiile cu doar anumite ore de
activitate - mereu au existat limitãri,
inclusiv certificatul verde a fost o li-
mitare. Dacã privim din aceastã
perspectivã, chiriile cresc, compara-
tiv cu 2020. Dar, faþã de un an nor-
mal, de exemplu 2019, ... nu cred cã
în 2022 va exista o creºtere. Dacã
totul va fi cum este acum, în 2023
mã aºtept la unele creºteri. La fel va
fi ºi în zona de office, unde cererea
chiriaºilor s-a schimbat dramatic
pentru cã cererile angajaþilor s-au
schimbat, la rândul lor, într-un mod
covârºitor. Chiria medie, în Bucu-
reºti, s-ar putea sã nu creascã în
2023, dar pe segmente de niºã exi-
stã creºteri. Cine poate rãspunde
noilor nevoi ºi cereri din piaþã, va
putea aplica implicit creºteri. Ceilal-
þi vor avea chirii stabile, în funcþie
de termenii din contracte, sau vor
avea scãderi. Este regula busines-
sului.

Reporter: Existã noi posibili chi-
riaºi, intrãri ale câtorva retaileri care
nu sunt în acest moment în piaþã?

Affan Yildirim: În 2020 aproape
toatã lumea ºi-a oprit planurile de
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extindere, inclusiv cele mai mari
branduri. Apoi, în 2021, 2022, am
auzit cã branduri noi vor sã intre,
unele deja au fãcut-o. Noi avem
aceastã conexiune cu brandurile
turceºti - care sunt foarte puternice
pe zona de fashion - ºi au dorinþa
de a intra pe piaþa româneascã.
România este încã foarte atractivã
pentru retaileri. Mã aºtept anul vii-
tor la noi intrãri, dar cred cã 2021 a
fost anul reorganizãrii brandurilor
existente - chiar au fost unele care
au ieºit de pe piaþã. Deci, dupã
aceastã perioadã, vor fi intrãri noi ºi
ºtiu cã sunt branduri mari care au
început sã discute cu dezvoltatorii
ca sã intre în mall-uri.

Affan Yildirim: "Piaþa
rezidenþialã merge
într-o direcþie din ce în
ce mai sofisticatã, iar
bãncile sunt interesate
sã fie parte din proces
ºi pun mai multe
întrebãri când vine
vorba de strategie,
dezvoltare, cash-flow ºi
chiar preþuri de
vânzare"

Reporter: Cum vedeþi piaþa de
real estate în acest moment? Avem
rãzboiul în Ucraina, toatã lumea
vorbeºte despre preþurile mai mari
pe zona materialelor de construc-

þii, materialele care veneau din
Ucraina nu mai vin... Cum vã uitaþi
la piaþã?

Affan Yildirim: Am prins tot
acest proces exact în mijlocul con-
strucþiei noului nostru proiect rezi-
denþial, Select Residences. Aºa este,
sunt creºteri semnificative ale cos-
turilor de construcþie, dar sunt ºi
anumite scãderi, pe alte segmente.
Dar, în general, constatãm o
creºtere a costurilor de construcþie
ºi bineînþeles cã aceste costuri au
un efect asupra proiectului. Sunt si-
gur cã dezvoltatorii sunt acum
mult mai prudenþi cu proiectele
care sunt în faza de planificare. De
asemenea, sunt sigur cã (dezvolta-
torii) urmãresc ºi creºterea preþuri-
lor la proprietãþi, dar existã un
semn de întrebare, dacã acoperã
creºterea costurilor. Cel mai impor-
tant lucru aici este cã dezvoltatorii
trebuie sã înveþe acum sã trãiascã
cu marje ajustate.

De aproape patru ani spun cã pia-
þa rezidenþialã merge într-o direcþie
interesantã, din ce în ce mai sofisti-
catã. Piaþa rezidenþialã se schimbã,
iar acum nu mai este aºa de simplu
pentru dezvoltator; nu mai este ne-
voie doar de bani, de teren ºi de o
companie de construcþii, ca sã facã
un proiect rezidenþial, sã zicem cu
100 de apartamente, care se vor
vinde cu siguranþã. Acest lucru se
schimbã, iar acum ar trebui sã ve-
dem numai companii profesioniste,
cu acces la diferite surse ºi canale
de aprovizionare pentru materiale,
ºi cu o bunã planificare încã de la

începutul proiectului. Unele mate-
riale de care ai nevoie peste un an
poate ar trebui sã le cumperi acum;
pentru altele ar trebui sã creezi un
plan cu furnizorul ºi sã-i plãteºti în
avans, sã ai materiile prime cât mai
eficient posibil, nu neapãrat cât mai
ieftin. Doar companiile cu aceste
abilitãþi vor mai face proiecte. Devi-
ne o piaþã mai sofisticatã, cu corpo-
raþii mai organizate, iar dacã anali-
zãm acest segment, vedem cã dez-
voltatorii mari, cu experienþã, nu
întâmpinã niciun fel de probleme
în ceea ce priveºte proiectele. Toa-
te proiectele continuã. Îmi imagi-
nez cã sunt anumite proiecte pen-
tru care au semnat anumite condi-
þii în urmã cu doi ani, la preþurile re-
spective, iar acum încearcã sã finali-
zeze lucrãrile, care sunt semnificati-
ve, cu preþurile din prezent. Nu este
uºor, dar proiectele mari continuã,
nu au nicio problemã; majoritatea
îºi pãstreazã data de livrare. Dar
aceasta este realitatea, marjele se
ajusteazã. Sigur cã nu suntem feri-
ciþi cu inflaþia ºi cu creºterea preþu-
rilor, dar efectul indirect produce ºi
efecte pozitive pentru piaþa rezi-

denþialã, ceea ce înseamnã cã ºi
competiþia va fi o altã corporaþie
care va urmãri aceeaºi logicã de bu-
siness ca ºi tine. Dacã toatã lumea
foloseºte aceleaºi reguli, vom avea
o piaþã mai bunã.

Reporter: Spuneþi-mi mai multe
despre proiectele actuale ale
Anchor Grup - aveþi o linie de finan-
þare de la Banca Transilvania, de 80
de milioane de euro, anunþatã
acum câteva luni. Ce faceþi cu ba-
nii?

Affan Yildirim: Este o refinanþare
pentru care am lucrat cu Banca
Transilvania, cea mai mare bancã
din România ºi care cunoaºte foarte
bine ADN-ul mediului de business
din þarã. Ne bucurãm cã proiectele
noastre beneficiazã de aceastã su-
sþinere, acesta fiind, de asemenea,
un semnal foarte bun pentru piaþa
de real estate din România, lucru
care ne motiveazã. Acum avem un
nou proiect rezidenþial, Select Resi-
dences. Am început vânzãrile, am
avut o listã de aºteptare pentru
clienþii din InCity Residences ºi din
Pallady Towers, dar ºi pentru clien-
þii care ne urmãresc îndeaproape
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proiectele ºi care sunt interesaþi sã
investeascã. Nu vorbim de fonduri
mari de investiþii, ci de clienþi care
nu cumpãrã însã doar 1 aparta-
ment, ci 5-6 apartamente. Vorbim,
în acest caz, despre clienþi din afara
þãrii; este practic un "second busi-
ness" pentru ei: ei ºtiu foarte bine
preþurile, cunosc piaþa, produsele ºi
pot sã analizeze eficient/pragmatic
locaþia, complexul, tipologia apar-
tamentelor- avem un feedback po-
zitiv din partea lor. Vor fi 347 de
apartamente, iar cel mai important
factor pentru proiect este locaþia
semi-centralã. Este realizat de
Anchor Grup, iar asta garanteazã
faptul cã proiectul va fi finalizat ºi li-
vrat indiferent de condiþiile econo-
mice.

Reporter: Plãnuiþi sã mergeþi ºi
mai puternic cãtre zona de reziden-
þial?

Affan Yildirim: Mai avem un pro-
iect în faza de planificare, în Dru-
mul Taberei, pentru care aºteptãm
autorizaþia de construcþie. Vom mai
avea circa 450 de apartamente ºi,
dupã acel proiect, este posibil -
dacã rãspundem tuturor cerinþelor
din aceastã etapã de planificare -
sã avem un proiect în Voluntari, un
proiect mixt. Deci Anchor Grup va
continua investiþiile, dar cu sigu-
ranþã nu vizãm construcþie în masã;

nu o sã auziþi niciodatã de la noi cã
"anul acesta vom finaliza 2.000 de
apartamente", pentru cã încercãm
sã ne menþinem standardele. Noi
suntem de 25 de ani în România ºi
nu am cãutat niciodatã sã avem
câºtiguri rapide. Putem sã constru-
im, avem un portofoliu foarte mare
de terenuri ºi vom continua cu ace-
astã dimensiune a proiectelor rezi-
denþiale - 400-500 de apartamente.
Analizãm de fiecare datã proiectele
rezidenþiale odatã finalizate ºi ur-
mãrim impactul din piaþã. Dacã
aceastã planificare merge înainte,
cred cã ºi peste 4-5 ani vom avea
mereu un proiect de finanþat pe re-
zidenþial.

Reporter: Care este situaþia în
piaþa de terenuri? Toatã lumea cau-
tã terenuri industriale, cu spaþiu ge-
neros. Se gãseºte uºor teren de
achiziþionat?

Affan Yildirim: Nu avem infor-
maþii actualizate cu privire la piaþa
terenurilor pentru cã noi folosim
propriile resurse, terenuri care au
fost achiziþionate în urmã cu mulþi
ani. Dar mã uit cu interes pe partea
de logisticã, un domeniu care în
România se mai poate îmbunãtãþi.
În toatã lumea, în pandemie, toate
þãrile au realizat cã existã un bene-
ficiu în a avea stocuri. Nu este vor-
ba cã România sau alte þãri se pre-

gãtesc de o nouã pandemie, dar to-
ate au realizat cã puterea vânzãrilor
- în special în retail - începe cu sto-
cul de produse la îndemânã. Inclu-
siv în Europa de Vest încã existã ce-
rere pentru spaþiu logistic ºi de de-
pozitare. Polonia a început deja
sã-ºi forþeze limitele în ceea ce pri-
veºte capacitatea de spaþii, iar
România este una din cele mai
bune alternative, nu doar pentru
cererea localã, ci ºi pentru nevoile
Europei de Est ºi chiar ale Europei
de Vest, mai ales dacã vorbim de
lanþuri de aprovizionare. Cu sigu-
ranþã, dacã eu, ca profesionist în
real-estate, fãrã investiþii în logisti-
cã, vãd aceastã oportunitate, cu si-
guranþã giganþii din acest sector o
vãd ºi ei. Aceastã cerere în creºtere
pentru investiþii în logisticã are deja
anumite efecte asupra preþului te-
renurilor. Dar, la finalul zilei, "limita
nu este cerul". Noi avem terenuri

disponibile pentru investiþii în logis-
ticã ºi suntem în faza de început, în
care facem analize - avem propria
noastrã companie de construcþii,
avem relaþii foarte bune cu comer-
cianþii din retail, dar ca abordare
trebuie sã fim siguri cã vom face in-
vestiþia la calitatea pe care o dorim.
Nu putem intra într-un business
doar pentru cã marjele sunt mari ºi
atât. Analizãm acest segment de
piaþã, dar, în opinia mea, existã spa-
þiu foarte bun pentru logisticã în
România ºi sunt sigur cã vor fi
îmbunãtãþiri mari. Ce am vãzut în
ultimii 4-5 ani sunt investiþii foarte
mari, cu centre de logisticã extrem
de moderne, complet tehnologiza-
te, cu inteligenþã artificialã ºi aºa
mai departe. România are un po-
tenþial foarte mare în aceastã zonã,
desigur cuplat cu investiþii în infra-
structurã. Discuþiile cu reprezen-
tanþii ºi investitorii din sectorul de

BURSA Construcþiilor nr. 5 / 2022   13

Piaþa imobiliarã



logisticã încep întotdeauna cu su-
biectul investiþiilor în infrastructurã
ºi se încheie cu acelaºi subiect.

Affan Yildirim: "Dacã
autoritãþile de la nivel
global vor continua sã
apese pe frâna
monetarã, sigur cã vom
avea o încetinire
economicã ºi în
România"

Reporter: Cum vedeþi situaþia
macroeconomicã? Se vorbeºte tot
mai mult despre recesiune în þãrile
dezvoltate; în România, consuma-
torul pare sã se þinã încã foarte
bine, în ciuda inflaþiei, investiþiile
companiilor ºi ale sectorului public
la fel, deci cum vedeþi dinamica
economicã în acest context în care
avem ºi un rãzboi la graniþã, o infla-
þie foarte ridicatã ºi dobânzi în
creºtere nu doar în România, ci pe
plan global?

Affan Yildirim: Nu sunt macroe-
conomist; sigur cã toate aceste
evenimente au impact asupra eco-
nomiei, dar previziunile sunt greu
de fãcut. Eu gândesc aºa: economia
funcþioneazã în cicluri, iar dacã eºti
un investitor pe termen lung, sigur
cã toate acestea sunt lucruri cu
efect considerabil. Dacã ai o investi-
þie pe termen scurt, sã zicem de
3-4-5 ani, sigur cã eºti afectat. Dar

dacã investeºti pe termen lung,
este clar cã vei câºtiga. Pe termen
lung este aproape imposibil ca un
investitor sã piardã bani, desigur
dacã investeºte într-un proiect cu o
logicã financiarã în spate. Normal
cã ºi contextul macroeconomic
este foarte important pe termen
scurt, dar pe termen lung, ce conte-
azã, în mod special în real-estate,
este ca investiþiile sã fie profitabile.
În ceea ce priveºte discuþia legatã
de recesiune, avem, pe de o parte,
România ºi, pe de cealaltã parte,
economia globalã. Aceasta din
urmã a început sã funcþioneze foar-
te puternic dupã pandemie, existã
efecte pe partea inflaþiei din acea-
stã supraturare, iar asta îi atrage pe
reglementatori, care apoi sunt ne-
voiþi sã apese pe frânã - de exem-
plu majorând dobânzile. La nivel
global, de aici vine riscul de rece-
siune, dar dacã situaþia va fi gestio-
natã corect - ºi cred cã aºa se va
întâmpla - aceastã frânare va fun-
cþiona ºi cred cã va rãci economia.
În ceea ce priveºte România, situa-
þia este similarã; dar România a
avut propriile experienþe în dome-
niu. Economia a început sã-ºi revi-
nã în 2015, apoi 2016-2018 au fost
ani buni, în timp ce 2019 a fost un
an extraordinar pentru România.
Din 2017, oricând avem un eveni-
ment de real-estate, cel mai mare
subiect de discuþie este recesiunea.
Deci mereu existã aceastã teamã
de recesiune. Nu mã aºtept la o re-
cesiune, dar este clar cã autoritãþile

trebuie sã tempereze economia ºi
inflaþia. Nimãnui nu-i place aceastã
situaþie, cu preþuri în creºtere ºi de
asemenea, nimãnui nu-i place pe-
rioada de încetinire economicã, dar
dacã situaþia este gestionatã corect
va exista un echilibru bun între cele
douã. A

m mare încredere cã autoritãþile
din România pot gestiona corect
aceastã situaþie pentru cã au expe-
rienþã. Inclusiv sectoarele care com-
pun economia, au acumulat expe-
rienþã: bãncile continuã sã credite-
ze- nicio bancã nu a oprit credita-
rea, sunt doar mai selective ºi nu
mai finanþeazã orice proiect care
are un teren ºi un plan. Acum se
uitã la proiect, te întreabã ce strate-
gie de preþ ai, ce strategie de mar-
keting ai, ce planuri are competiþia,
ce aºteptãri de cash-flow ai în dife-
rite scenarii - cel mai bun scenariu
ºi cel mai prost -, în anumite situaþii
se uita chiar la detaliile fiecãrui pro-
iect ºi apartament ºi la preþul aºtep-
tat. Deci vor sã fie parte din proces.
Toate pãrþile implicate sunt acum
mai atente ºi au solicitãri mai sofis-
ticate. Sigur cã atunci când toatã
lumea este mai prudentã vor exista
fluctuaþii, dar o recesiune reprezin-
tã un cuvânt prea mare pentru
România ºi nu cred cã vom vedea o
situaþie precum cea din 2009-2010
pentru cã autoritãþile monetare au
experienþã ºi gestioneazã situaþia
corespunzãtor. Bãncile, prin acea-
stã participare în proces, chiar cree-
azã unele mecanisme de control

care sunt din afara zonei de inter-
venþie a autoritãþilor. Nu suntem în
situaþia din 2007, în care, dacã aveai
un teren ºi câteva linii pe o hârtie,
te apucai sã construieºti. Sigur, nu
pot sã spun cã mã aºtept ca ritmul
de creºtere economicã sã rãmânã
acelaºi. Va exista aceastã încetinire
a economiei, operatã de autoritãþi-
le monetare pentru cã inflaþia este
foarte ridicatã. Dacã autoritãþile de
la nivel global vor continua sã înce-
tineascã, sigur cã vom avea o înce-
tinire economicã ºi în România.
Este foarte normal ºi este de dorit
pentru cã dacã aceastã inflaþie nu
va fi adusã sub control, riscãm sã
ajungem sã vedem hiperinflaþie.
Deci, sentimentul meu, ca investi-
tor, este cã situaþia este sub control.
Existã desigur câteva îngrijorãri pe
termen scurt cu privire la vânzãri ºi
la preþuri, dar ca un investitor care
gândeºte pe termen lung, acest lu-
cru ne face sã fim pozitivi cu privire
la România ºi la investiþiile noastre
viitoare din România.
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