
"Româniaadevenit
unexempluglobalîn
desfãºurareaeticãa
profesieiimobiliare"

(Interviu cu Alina Aeby, Coordonator Global NAR® pentru Europa de Est,
Orientul Mijlociu ºi Africa)

Reporter: În contextul în care ne aflãm la gra-
niþa dintre o pandemie ºi un rãzboi ºi pe fondul
unei creºteri accentuate a inflaþiei, dobânzilor ºi
preþurilor utilitãþilor ºi carburanþilor, în ce punct
se aflã piaþa imobiliarã din SUA?

Alina Aeby: Piaþa imobiliarã rezidenþialã din
SUA a înregistrat creºteri seminificative, de
peste 20%-30% în timpul pandemiei, mai ales
în ceea ce priveºte casele. Inventarul redus ºi
dobânzile mici au dus la situaþii cu oferte multi-
ple ºi preþ de cumpãrare mult peste preþul ce-
rut. În momentul de faþã, inventarul este încã
scãzut, dar ratele dobânzilor ºi scãderea pieþei
de valori duc la o decelerare a preþurilor.
Lawrence Yun, Economistul-ªef al NAR, a pre-
conizat cã, în 2022, volumul vânzãrilor de locu-
inþe va fi cu 13% mai scãzut faþã de 2021 ºi pre-
þurile caselor vor creºte cu 11%. Locuinþele de
genul condominium/apartamente vor înregi-
stra aprecieri mult mai scãzute. În ceea ce pri-
veºte sectorul, acesta va continua un ritm scã-
zut de absorbþie, având în vedere ratele ridicate
ale dobânzilor ºi inflaþiei.

Reporter: Toþi analiºtii preconizeazã cã urmea-
zã o crizã imobiliarã. Cât de curând estimaþi cã
va fi aceastã crizã?

Alina Aeby: Schimbãrile se resimt deja, atât
în SUA, cât ºi la nivel global, dar nu este o crizã

4   BURSA Construcþiilor nr. 7 / 2022

Piaþa imobiliarã

Þara noastrã a devenit un exemplu global în desfãºurarea eticã a

profesiei imobiliare, este de pãrere Alina Aeby, Coordonator Global

NAR® (National Association of Realtors®) pentru Europa de Est,

Orientul Mijlociu ºi Africa.

Printre altele, domnia sa ne-a precizat, în cadrul unui interviu, cã

piaþa imobiliarã trece printr-o corecþie, dar cã imobiliarele rãmân un

bun ºi o investiþie palpabilã, înþelese uºor de cãtre o varietate de inves-

tiori ºi, nu în ultimul rând, o necesitate.

NAR® este cea mai mare asociaþie imobiliarã din lume, cu peste 1,5

milioane de membri.



comparabilã cu cea din 2008-2009. Crizã este
alimentatã în special de ratele mari ale
dobânzilor ºi inflaþiei, pe fundalul unei crize de
distribuþie de materiale, a rãzboiului din Ucrai-
na ºi preþurilor crescute din energie. Este posi-
bil ca preþurile sã se stabilizeze ºi sã rãmânã re-
duse în urmãtorii trei ani.

Reporter: Cât de pregãtitã este piaþa imobi-
liarã din SUA sã treacã printr-o nouã recesiune?

Alina Aeby: De data aceasta, mult mai bine
echipatã financiar. Ultimii zece ani au fost înflo-
ritori pentru piaþa imobiliarã americanã, bazaþi
pe credite cu acoperire, o piaþã de valori perfo-
mantã ºi o apreciere realã.

Reporter: Cum apreciaþi cã evolueazã piaþã
imobiliarã din Europa în general ºi cea din Româ-
nia în particular?

Alina Aeby: Cu toate cã inflaþia este galopan-
tã, dobânzile creditelor imobiliare sunt mai re-
duse în Europa ºi România, cel puþin pentru
moment. Europa ºi România vor urma trendul
global descendent sau cel puþin stagnant. Alþi
factori care vor afecta piaþa imobiliarã localã
sunt reprezentaþi de crizã ºi de întârzierile de li-
vrare ale materialelor de construcþii, de preþuri-
le mãrite ale combustibililor ºi de prelungirea
rãzboiului.

Reporter: Sunt investitori americani interesa-
þi sã investeascã pe piaþa imobiliarã din Rom-
ânia?

Alina Aeby: Investiþiile SUA în piaþa imobilia-
rã româneascã au fost modeste în 2021, potrivit

unor statistici, de numai 2 milioane de euro, iar
aceasta pare o cifrã prea modestã raportat la
cel mai mare investitor în România, care este
Austria, cu 323 milioane de euro. Un posibil
motiv ar putea fi ºi lipsa de promovare interna-
þionalã a pieþei româneºti.

Reporter: Ce atuuri ºi ce neajunsuri conside-
raþi cã are piaþa noastrã imobiliarã?

Alina Aeby: Atuuri: o piaþã care nu ºi-a atins
potenþialul investiþional maxim ºi care încã
înregistreazã o lipsã de locuinþe, deºi are un
surplus de spaþii comerciale. Neajunsuri: dece-
lerarea veniturilor, inflaþia, posibile fluctuaþii
mari de curs valutar.

Reporter: Cum caracterizaþi evoluþia preþuri-
lor din sectorul imobiliar, la nivel global?

Alina Aeby: Aproape fiecare þarã a înregistrat
creºteri la nivelul preþurilor ºi al volumului tran-
zacþional în ultimii ani. Dobânzile mici, creditele
imobiliare relativ uºor de accesat ºi piaþa mun-
cii solidã au influenþat cererea imobiliarã în
mod pozitiv.

Reporter: Care dintre segmentele pieþei (re-
tail, rezidenþial, industrial, birouri) se bucurã de
cea mai mare cerere în SUA?

Alina Aeby: Rezidenþial, în special casele,
care sunt mai greu de construit (multe state
încurajeazã densitatea mai mare).

Reporter: Care sunt tendinþele pe piaþa imo-
biliarã (smart home, inovaþii tehnologice etc.)?

Alina Aeby: Pandemia a determinat re-eva-
luarea spaþiilor private ºi publice. Conceptul de

"healthy home", cu sisteme superioare de filtra-
re, sanitare, re-aranjarea ºi decuplarea spaþiilor
de locuit, spaþiile exterioare, eficienþa sunt tren-
duri care continuã.

Reporter: Ce perspective credeþi cã are sec-
torul imobiliar, la nivel global?

Alina Aeby: Piaþa imobiliarã trece printr-o
corecþie, dar imobiliarele rãmân un bun ºi o in-
vestiþie palpabilã, înþelese uºor de cãtre o va-
rietate de investiori ºi, nu în ultimul rând, o ne-
cesitate.

Reporter: Ce v-a determinat sã veniþi în
România?

Alina Aeby: România a devenit un exemplu
global în desfãºurarea eticã a profesiei imobilia-
re, prin implicarea APAIR, asociaþie a cãror
membri continuã sã punã România pe hartã ºi
sã atragã atenþia altor profesioniºti internaþio-
nali, traineri ºi în cele din urmã investitori. Eve-
nimentele de pe 14-15 septembrie la Bucureºti-
NAR Global Summit ºi conferinþa "The Art of
Real Estate" - au adus în România invitaþi din
peste 15 þãri, de pe patru continente. Conteazã,
de asemenea, cã sunt româncã ºi direct intere-
satã sã contribui la elevarea standardelor profe-
sionale imobiliare în România, a imaginii þãrii,
precum ºi la atragerea investiþiilor strãine.

Reporter: Mulþumim!
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