
STUDIU PENTRU 2022-2026

Blocareaautorizaþiilor
deconstrucþieproduce
pierderide10,4miliarde
eurodinvaloarea
adãugatãînPIB
l Iancu Guda, analist financiar: "Aportul direct al industriilor de construcþii ºi tranzacþii
imobiliare la formarea PIB-ului generat în Bucureºti a scãzut de la 14,2% în 2019 la
13,3% în 2021"l Iancu Guda: "Contribuþia Bucureºtiului la formarea PIB-ului naþional
s-a redus de la 37% în 2019 la 34,6% în 2021"l Antoanela Comºa, preºedintele Gran
Via Real Estate: "Preþurile apartamentelor vor continua sã creascã nu doar ca urmare a
inflaþiei, ci ºi pe fondul cererii constante ºi a scãderii ofertei" l Antoanela Comºa:
"«Mafia imobiliarã» nu ar exista fãrã ajutorul autoritãþilor"

C
ontribuþia Bucu-
reºtiului la formarea
PIB-ului la nivel na-
þional a scãzut cu 2,4
puncte procentuale
din 2019 pânã în

2021, aratã primul studiu de impact
privind blocajul procesului de auto-
rizare din Bucureºti, efectuat de
analistul financiar Iancu Guda, care
estimeazã cã, din aceest motiv,
pierderile în cazul veniturilor fiscale
vor atinge 17,2 miliarde de lei (3,45
miliarde de euro) pânã în 2026.

Analiza, prezentatã la finele lunii
septembrie, în cadrul conferinþei
"The Future of Quality Living", or-
ganizatã de Bucharest Real Estate
Club (BREC), precizeazã cã blocajul
administrativ ºi incertitudinea cli-
matului urbanistic se reflectã ºi în
aportul direct al industriilor con-
strucþiilor ºi tranzacþiilor imobiliare
la formarea PIB-ului din Bucureºti,
iar dacã în 2019, acesta se situa la
14,2%, în 2020 a ajuns la 14%, iar în
2021 la 13,3%.

La nivel naþional, industriile con-
strucþiilor ºi tranzacþiilor imobiliare
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au fost foarte dinamice în ultimii
ani, contribuid cel mai mult la reve-
nirea economiei dupã impactul
pandemiei de Covid-19, potrivit
studiului, care menþioneazã: "Aces-
te sectoare au înregistrat cea mai
mare creºtere a locurilor de muncã
în 2021, comparativ cu 2019
(+80.703 noi locuri de muncã), cea
mai mare creºtere a veniturilor
(+90 miliarde de lei), cea mai mare
creºtere a soldului activelor fixe
(+44 miliarde de lei), reflectând
cele mai mari investiþii comparativ
cu orice alt sector de activitate. Da-
tele statistice aratã cã, deºi la nivel
naþional a existat un trend ascen-
dent, Bucureºtiul a înregistrat o
scãdere considerabilã. Având în ve-
dere polarizarea acestui sector
(95% din companii au venituri sub
un milion de euro, reprezentând
29% din total venituri), scãderea
numãrului de autorizaþii de con-
struire determinã ca 9 din 10 com-
panii active în sectoarele analizate,
care îºi desfãºoarã activitatea în Bu-
cureºti, sã fie expuse riscului de in-
solvenþã. Principala vulnerabilitate
a acestor companii este dimensiu-
nea redusã, în contextul unui grad
de îndatorare foarte ridicat
(aproape 80%)".

Conform raportului citat, estima-
rea pierderilor pentru veniturile fi-
scale este de 17,2 miliarde de lei
(3,45 miliarde de euro), în timp ce
pierderea întreagã de valoare ada-
ugatã în economie este de aproxi-
mativ 52 de miliarde de lei (10,4 mi-
liarde de euro) pentru 2022-2026.

Analistul Iancu Guda a declarat în
cadrul conferinþei BREC: "Costurile
de oportunitate sunt enorme, în
condiþiile în care veniturile fiscale
potenþiale care se pot pierde s-ar

putea orienta cãtre construcþia a
cinci spitale, cinci licee ºi zece ºcoli
primare cu grãdiniþe, în fiecare sec-
tor din Bucureºti. Alternativ, cu ace-
ste fonduri se poate reface întreaga
reþea uzatã de termoficare a Bucu-
reºtiului".

ªi Despina Ponomarenco,
preºedintele BREC, a spus: "Conse-
cinþele lipsei de predictibilitate ºi a
blocajului administrativ pot genera
pierderi financiare mai mari decât
cele 10,4 miliarde de euro estimate
în studiu, prin reticenþa investitori-
lor internaþionali ºi locali în a-ºi pla-
sa capitalul în noi investiþii pe piaþa
bucureºteanã. Valorea acestor pier-
deri este imposibil de cuantificat".

Antoanela Comºa,
preºedintele Gran Via
Real Estate: "Preþurile
apartamentelor vor
continua sã creascã"

Preþurile apartamentelor vor con-
tinua sã creascã nu doar ca urmare
a inflaþiei, ci a cererii constante ºi a
scãderii ofertei din domeniu, a
atras atenþia, la conferinþa BREC,
Antoanela Comºa, preºedintele
Gran Via Real Estate. Domnia sa a
precizat: "Toatã lumea aºteaptã
scãderea preþurilor apartamente-
lor, însã trebuie sã fie foarte clar -
avem o inflaþie, la care se adaugã
alte costuri. Nu trebuie sã uitãm cã
în procesul de realizare a unei con-
strucþii, avem un material care se
produce folosind energie; acel ma-
terial pleacã de la fabricã spre un
depozit, astfel cã trebuie plãtit un
transport, o depozitare, apoi tran-
sportul cãtre ºantier etc. Nu cred cã

vom vedea prea curând preþuri mai
mici pentru transport ºi energie.
Deci, nu avem cum sã vedem pre-
þuri mai mici pentru materiale de
construcþii. În plus, se vehiculeazã
ideea creºterii salariului minim la
3.000 de lei, deci vedem ºi o mano-
perã crescutã".

Oficialul Gran Via Real Estate a
continuat: "Cererea este constantã
în Bucureºti. Cred cã anul viitor, cel
puþin dupã primãvarã, vom asista
la deblocarea autorizãrii construc-
þiilor din Capitalã. În prezent, însã,
lucrurile nu sunt deloc pozitive din
cauza acestui blocaj administrativ
din Bucureºti. Deja se vãd conse-
cinþe în situaþiile financiare ale
companiilor. Planurile urbanistice
locale noi sau cele care erau în de-
rulare sunt blocate, nu s-a mai
aprobat nimic de doi ani, iar acest
lucru se vede în valoarea adãugatã
diminuatã generatã de aceste in-
dustrii în Bucureºti".

Antoanela Comºa a mai spus: "Pri-
marul general al Capitalei, Nicuºor
Dan, a propus suspendarea Planulu-
rilor Urbanistice Zonale (PUZ) de
sector. Este adevãrat cã unele dintre
ele aveau probleme, dar domnul
Nicuºor Dan merge pe ideea cã prin
acest tip de suspendare va gãsi o
cale sã deblocheze urbanistic Bucu-
reºtiul, ceea ce nu se întâmplã. Cred
cã dânsul a luat aceastã decizie pen-
tru cã spera ca justiþia sã anuleze
PUZ-urile de sector, lucru care s-a ºi
întâmplat (…) Singurul sector care
mai are un PUZ valabil este Sectorul
6. Vedem cu toþii cã Primãria Capita-
lei nu a aprobat niciun PUZ sau
schimbarea destinaþiei unui teren.
Astfel, proiectele mari anunþate
sunt, în majoritate, fie în afara Bucu-
reºtiului, fie în Sectorul 6".

Antoanela Comºa:
"Anularea PUG-ului va
fi un dezastru pentru
Bucureºti. Vom vedea,
probabil, un preþ de
300.000 de euro pentru
un apartament cu douã
camere"

Anularea PUG-ului va fi un dezas-
tru pentru Bucureºti, pentru cã, în
conformitate cu legislaþia în vigoare,
dacã se anuleazã PUG-ul, se va con-
strui doar în baza Codului Civil ºi a
unei hotãrâri de guvern din anul
1996, adicã ne întoarcem în trecut,
ceea ce este destul de dificil pentru

Bucureºti, spune doamna Comºa,
subliniind: "Bucureºtiul este în Top
10 capitale europene. Este inadmisi-
bil ca astãzi sã nu putem sã constru-
im. Ce se va întâmpla, vom vedea cu
toþii în viitor. Vom vedea, probabil,
un preþ de 300.000 de euro pentru
un apartament cu douã camere,
pentru cã toatã lumea trebuie sã
înþeleagã cã preþul nu este dat doar
de cost plus profit. Mai avem ºi
oportunitatea, cererea, oferta, iar
atât timp cât cererea va fi constantã
ºi oferta micã, preþurile vor fi mari".

Conform domniei sale, nu vom
putea vedea un PUG real, corect
executat, mai devreme de patru ani
de la momentul la care se va da or-
dinul de începere a acestuia. Anto-
anela Comºa a menþionat: "În pre-
zent existã un contract în derulare
pentru realizarea acestui PUG, care
expirã în anul 2023. PUG-ul a fost
pus în stand by o mare perioadã de
timp, perioadã în care Bucureºtiul
s-a dezvoltat. Deci, studiile realizate
în 2019, în 2018, astãzi nu mai sunt
valabile. Probabil cã nu vom vedea
un PUG prea curând în vigoare, mai
ales cã, din pãcate, semnale de la
Primãria Capitalei nu existã. Nu gã-
sim o cale de comunicare cu admi-
nistraþia, nu avem rãspunsuri".

Antoanela Comºa:
"Dacã noi, dezvoltatorii,
nu am exista, lumea nu
ar avea unde sã lucreze,
unde sã-ºi facã
cumpãrãturile ºi unde
sã locuiascã"

Antoanela Comºa a adus în aten-
þie faptul cã primarul Capitalei de-
clarã public cã dezvoltatorii sunt
"mafia imobiliarã", "rechinii imobi-
liari" etc., însã, potrivit oficialului
BREC, "mafia imobiliarã n-ar exista
fãrã ajutorul autoritãþilor". Domnia
sa a spus: "Dacã noi, dezvoltatorii,
nu am exista, lumea nu ar avea
unde sã lucreze, unde sã-ºi facã
cumpãrãturile ºi unde sã locuiascã.
"Mafia imobiliarã" nu ar exista fãrã
ajutorul autoritãþilor, pentru cã
dezvoltatorii nu ar putea construi
dacã nu ar primi autorizaþie de con-
struire ºi nu ar putea sã vândã dacã
nu ar avea o recepþie semnatã cu
autoritãþile. Deci, nu e doar de o
parte ceea ce se întâmplã".
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Bucharest Real Estate Club (BREC) este cea mai mare organizaþie a

pieþei de real estate, companiile membre ale acesteia fiind investitori

majori, locali ºi internaþionali, activi pe segmentele proiectelor de re-

generare urbanã, clãdirilor de birouri, parcurilor logistice ºi industria-

le, parcurilor de retail, investiþiilor rezidenþiale, cu portofolii cumulate

de peste 10 miliarde de euro.


