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MareaBritanie:Preþurile
proprietãþilor
nou-construiteaucrescut
cu47%,înultimuldeceniu
l Preþul mediu al unei locuinþe noi din South West England este cu 93,6% mai
mare decât în 2012l În urmã cu zece ani, o construcþie nouã avea o primã medie
de 21,2% faþã de preþul unei proprietãþi existente, ajungând acum la 37,3%

P
reþurile de achiziþie
ale unei locuinþe noi
în Marea Britanie au
crescut cu 47% în ul-
timii zece ani, aces-
tea beneficiind în

prezent de o primã de 37,3% faþã
de preþurile caselor existente pe
piaþã, aratã un studiu al Alliance
Fund, citat de propertyinvestor-
today.co.uk.

Fondul imobiliar a analizat valo-
rile proprietãþilor nou-construite
în Regatul Unit, în ultimul dece-
niu, dar ºi modul în care preþul
unei case noi se comparã cu cel al
stocului de locuinþe existente pe
piaþã, arãtând cã, dupã ajustarea
la inflaþie, preþul mediu al unei
proprietãþi nou-construite a cre-
scut cu 10,6% în ultimul an, ceea
ce semnificã un plus de 47,1%

pentru ultimul deceniu.
În regiunea de Sud-Vest (South

West England) a fost înregistratã
cea mai mare creºtere anualã a
preþurilor, casele nou-construite
în aceastã zonã sunt, acum, mai
scumpe cu 14,7% faþã de 2021,
conform sursei citate.

Sud-Vestul a experimentat cea
mai bunã evoluþie a proprietãþilor
nou-construite în ultimii zece ani,

iar costul mediu al unei locuinþe
noi din regiune este cu 93,6% mai
mare decât în 2012, potrivit
Alliance Fund.

Cercetarea subliniazã, de aseme-
nea, cã prima de preþ plãtitã pen-
tru casele nou-construite a cres-
cut. Dacã în urmã cu zece ani, o
construcþie nouã avea o primã
medie de 21,2% faþã de preþul
unei proprietãþi existente, aceasta
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a ajuns în prezent la 37,3%, ceea ce
înseamnã cã diferenþa s-a mãrit cu
16,1 puncte procentuale.

În ultimul an, diferenþa de preþ
dintre casele noi ºi cele existente a
crescut cu 11,6%, conform Allian-
ce Fund, care adaugã cã aceste
statistici aratã soliditatea sectoru-
lui construcþiilor noi.

Iain Crawford, directorul executiv
al Alliance Fund, spune: “Costul
unei locuinþe noi a crescut sub-
stanþial în ultimul an, ca sã nu mai
vorbim de ultimul deceniu, iar cei
care doresc sã punã primii piciorul
într-o locuinþã se confruntã acum
cu o situaþie mult mai grea, ca ur-
mare a unei perioade prelungite
de boom pe întreaga piaþã imobi-
liarã. În acelaºi timp, primele de
piaþã pe care le impun casele noi
s-au consolidat ºi, deºi acest lucru
demonstreazã oferta superioarã a
sectorului construcþiilor noi faþã
de stocul existent, creºte decalajul
de accesibilitate pentru mulþi
cumpãrãtori de locuinþe. Desigur,
o casã nou-construitã prezintã
multe avantaje pe care una exi-
stentã nu le are, printre care:
vânzarea mai uºoarã ºi evitarea

unui lanþ ce trebuie luat în consi-
derare, o eficienþã energeticã mai
mare (care nu a fost niciodatã mai
importantã decât în climatul ac-
tual); stimulente oferite de mulþi
dezvoltatori, respectiv eliminarea
taxei de timbru la achiziþie. Mulþi
prevãd acum sfârºitul boom-ului
pieþei imobiliare din pandemie, iar
achiziþia construcþiilor noi este,
probabil, cea mai sigurã cale pen-
tru cineva care cautã sã anuleze
orice scãdere a valorii proprietãþi-
lor în urmãtoarele luni, deoarece
locuinþele noi îºi pãstreazã valoa-
rea într-o mãsurã mult mai mare”.

Sectorul construcþiilor
din Marea Britanie, din
nou pe creºtere

Activitatea companiilor britanice
de construcþii s-a îmbunãtãþit în
mod neaºteptat în septembrie
2022, deºi perspectivele sunt de-
stul de sumbre, în condiþiile în care
creºterea comenzilor noi ”a secat”,
potrivit unui sondaj Reuters din
luna octombrie.

Indicele Managerilor de Achiziþii
(PMI) în construcþii - S&P Glo-

bal/CIPS - a crescut la 52,3 în sep-
tembrie, de la 49,2 în august,
depãºind pragul de 50 de puncte
pentru prima datã dupã luna iu-
nie. Economiºtii chestionaþi de Re-
uters au prognozat o scãdere a in-
dicelui la 48 de puncte.

Tim Moore, director economic la
S&P Global Market Intelligence,
afirmã: “Companiile de construcþii
din Marea Britanie au înregistrat o
creºtere modestã a activitãþii în
luna septembrie, dar revenirea pe
plus a fost alimentatã de proiecte-
le amânate ºi de diminuarea crizei
de aprovizionare, mai degrabã
decât de «o rafalã» de noi comen-
zi. Noile comenzi au înregistrat cea
mai slabã creºtere din mai 2020, la
scurt timp dupã ce a izbucnit pan-
demia de coronavirus în Europa,
iar preocupãrile privind creºterea
ratelor dobânzilor, criza din ener-
gie ºi riscurile de recesiune au
afectat încrederea consumatori-
lor”.

Conform Reuters, indicele PMI
pentru toate sectoarele din Marea
Britanie, care includ serviciile ºi
producþia, a scãzut la 49,4 în sep-
tembrie, de la 49,6 în luna anterio-

arã, consemnând astfel cel mai
redus nivel din ianuarie 2021
pânã acum.

Indicele Managerilor de Achi-
ziþii (PMI) este un indicator
economic principal al sectoa-
relor de producþie, construcþii
ºi servicii. Indicele este derivat
din analizarea unei secþiuni a
managerilor de achiziþii din
sectorul privat în ceea ce pri-
veºte condiþiile de afaceri, in-
clusiv producþia ºi ocuparea
forþei de muncã, preþurile, co-
menzile noi, livrãrile ºi inventa-
rele. O valoare de peste 50 a
acestui indice indicã faptul cã
industria se extinde, în timp ce
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Cele mai recente
estimãri aratã cã
lucrãrile de con-
strucþii sunt res-
ponsabile pentru
aproximativ 18%
din poluarea cu
particule mari din
Marea Britanie, iar
aceastã pondere
este în creºtere. În
Londra, ea
depãºeºte 30%.



o valoare sub 50 aratã cã indus-
tria se contractã.

The Guardian: Lucrãrile
de construcþii sunt
responsabile pentru
18% din poluarea cu
particule mari din
Marea Britanie

Pentru o lungã perioadã de
timp, construcþiile au fost trecute
cu vederea ca fiind o problemã
de poluare a aerului atât de cãtre
guvernul de la Londra, cât ºi de
oamenii de ºti inþã, scrie
www.theguardian.com, amintind
cã ulterior, în iulie 1999, laborato-
rul de teren din Marylebone Road

(Londra) a semnalat un nivel al
poluãrii de peste 10 ori mai mare
decât valoarea normalã. Conform
sursei, care a realizat o investiga-
þie în acest sens, particulele po-
luante mai mari, numite PM10,
erau principala cauzã a creºterii,
generatã de renovarea unei clãdi-
ri din apropiere.

De atunci, scrie sursa, oamenii
de ºtiinþã de la Imperial College
London au urmãrit poluarea
dintr-o gamã largã de lucrãri de
construcþii, inclusiv demolãri,
construcþii ºi reparaþii stradale. De
asemenea, The Guardian a reali-
zat un studiu de trei ani al unei
scheme de lãrgire a drumurilor în
sud-estul Londrei ºi a constatat cã
locuitorii din zonã au fost afectaþi
de o poluare crescutã a aerului pe
mãsurã ce s-a construit noul
drum. Mai mult, poluarea a cre-
scut odatã cu deschiderea dru-
mului pentru trafic.

Un nou raport ºi sondaj scot în
evidenþã poluarea aerului prin
construcþii, precum ºi lipsa politi-
cilor ºi mãsurilor de abordare a
acestei probleme. Cele mai re-
cente estimãri aratã cã lucrãrile
de construcþii sunt responsabile
pentru aproximativ 18% din po-

luarea cu particule mari din Ma-
rea Britanie, iar aceastã pondere
este în creºtere. În Londra, ea
depãºeºte 30%, potrivit sursei ci-
tate.

În acest context, primarul Lon-
drei a elaborat instrucþiuni pentru
ºantierele mari de construcþii ºi a
stabilit standarde minime pentru
excavatoarele, generatoarele ºi
maºinile cu motoare diesel, dar în
alte pãrþi nu existã astfel de mã-
suri.

Kate Langford, reprezentantã a
organizaþiei Impact on Urban He-
alth, spune: “ªtim cã existã soluþii
pentru îmbunãtãþirea calitãþii ae-
rului. Este timpul ca guvernul na-
þional ºi autoritãþile locale sã cola-
boreze cu industria construcþiilor
pentru a implementa mãsuri
semnificative ºi practice menite
sã reducã impactul acesteia asu-
pra aerului pe care îl respirãm”.

Un sondaj realizat de Impact on
Urban Health ºi Center for Low
Emission Construction aratã cã
peste 90% dintre cei care lucrea-
zã în industria construcþiilor recu-
nosc impactul sectorului asupra
poluãrii aerului. În opinia lor, ca-
lea de urmat într-un asemenea
context este o mai bunã informa-

re ºi o reglementare mai clarã ºi
mai solidã. Aceºtia considerã cã
adoptarea pe scarã largã a noilor
practici ºi utilizarea echipamente-
lor mai puþin poluante se vor pro-
duce doar în baza unor regle-
mentãri care sã creeze condiþii de
concurenþã echitabile între con-
tractori.

Standardele ºi reglementãrile
mai stricte pot fi un stimulent
pentru inovaþie în domeniu, no-
teazã sursa citatã.

Daniel Marsh de la Imperial Col-
lege London, care a condus son-
dajul menþionat, declarã: “Indu-
stria construcþiilor nu are în pre-
zent vreo cale de reglementare
clarã pentru reducerea emisiilor
utilajelor, deoarece nu existã
standarde sau date pentru noi li-
mite în privinþa motoarelor. Nu
vedem nici semnale din partea
guvernului britanic cu privire la
viitoarea direcþie politicã în pri-
vinþa poluãrii”.
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Primarul Londrei a
elaborat instrucþiuni
pentru ºantierele
mari de construcþii ºi
a stabilit standarde
minime pentru exca-
vatoarele, genera-
toarele ºi maºinile
cu motoare diesel,
dar în alte pãrþi nu
existã astfel de
mãsuri.


