
Investitorii locali au realizat
aproape jumãtatedin
tranzacþiile cuproprietãþi
imobiliare,anul trecut

D
in punct de ve-
dere al tranzactii-
lor cu proprietati
imobiliare, anul
trecut s-a remar-
cat printr-o ac-

tivitate intensa a investitorilor lo-
cali, care au realizat aproape ju-
matate din volumul tranzactio-
nat, apreciazã specialiºtii din ca-
drul Cushman & Wakefield Echi-
nox. Potrivit acestora, cel mai ac-
tiv a fost de departe grupul Paval
Holding (Dedeman), care a efec-
tuat achizitii de proiecte imobi-
liare în valoare de peste 450 mi-
lioane de euro, într-o piaþã care a

înregistrat un volum total de
aproape 1,3 miliarde euro.

De asemenea, meritã menþiona-
tã ºi iesirea din România a grupu-
lui austriac CA Immo, unul dintre
cei mai vechi jucãtori din piaþa de
birouri din Bucureºti, ca urmare a
vânzãrii portofoliului de birouri
cãtre Paval Holding, ne-au mai
spus sursele citate. Conform spe-
cialiºtilor de la Cushman, o altã
miºcare importantã este consoli-
darea afacerilor S Immo ºi Immo-
finanz sub umbrela grupului ceh
CPI Property Group. Toate cele de
mai sus vor reconfigura topul ce-
lor mai mari proprietari de birouri

din Bucureºti, subliniazã consul-
tanþii.

Storia: "Românii
au arãtat un
interes major
pentru chirii, la
început de an"

Românii au arãtat un interes
major pentru chirii la început de
an, vizualizând, în luna ianuarie,
cu 49% mai multe pagini cu
anunþuri imobiliare faþã de luna

decembrie a anului trecut, con-
form datelor de pe Storia. Ace-
stea aratã cã numãrul de contac-
tãri din categoria de închirieri
Storia.ro a crescut cu 25% faþã de
luna anterioarã ºi cu 21% faþã de
aceeaºi lunã a anului trecut. De
asemenea, durata medie de
tranzacþionare a ofertelor la chirii
a fost cu 12% mai micã compara-
tiv cu aceeaºi lunã a anului tre-
cut, fapt care confirmã interesul
crescut pentru categoria de
închirieri.

În luna ianuarie, preþurile medii
pentru închirierea unei garsonie-
re în Capitalã s-au încadrat între
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280 de euro (în sectorul 5) ºi 360
de euro (în sectorul 1), potrivit
storia.ro. Apartamentele cu douã
camere au avut preþuri medii cu-
prinse între 400 de euro (sectoa-
rele 4 ºi 5) ºi 600 de euro (sectorul
1), comparativ cu cele de trei ca-
mere care au avut preþuri medii
cuprinse între 450 de euro (în
sectorul 6) ºi 850 de euro (secto-
rul 1). În categoria apartamente-
lor de patru camere, preþurile me-
dii au fost cuprinse între 505 euro
(sectorul 6) ºi 1900 de euro (sec-
torul 1). Chiriile din Capitalã au un
preþ mediu cu 20% mai mare faþã
de aceeaºi lunã a anului trecut.

În þarã, cele mai mari scãderi ale
chiriilor au fost observate în cazul
garsonierelor din Sibiu, unde pre-
þul solicitat este cu 6% mai mic, ºi
în Timiºoara, unde acesta a scãzut
cu 5%, dar ºi la apartamentele cu
douã camere din Arad ºi Braºov,
unde preþurile medii s-au dimi-
nuat tot cu 5%. În acelaºi timp,
creºterile cele mai mari ale preþu-
lui mediu a fost înregistrat la
apartamentele de douã camere
din Sibiu, majorându-se cu 9%, ºi
în Craiova, unde preþul a crescut
cu 8%. În Cluj-Napoca ºi Iaºi, pre-
þurile medii au fost similare în ia-
nuarie 2023 cu ultima lunã a anu-
lui trecut.

Cele mai mari creºteri ale preþu-
rilor medii de pe platformã au
fost observate la apartamentele

de trei camere din Braºov (+33%),
la garsonierele din Constanþa
(+32%) ºi la apartamentele cu trei
camere din Cluj (+30%).

Influenþa refugiaþilor ucraineni
care au intrat ºi s-au cazat în þara
noastrã asupra domeniului imo-
biliar este una marginalã, expri-
matã poate printr-o creºtere
uºoarã ºi punctualã a chiriilor re-
zidenþiale în anumite zone, consi-
derã specialiºtii de la JLL, apre-
ciind: "Trebuie sã þinem cont cã
majoritatea refugiaþilor ucrainieni
care au intrat în România au pãrã-
sit deja þara, optând pentru alte
state europene. Dacã ne uitãm la
statistica Inspectoratului General
pentru Imigrãri, în 2022 au fost
înregistrate doar circa 4500 de
cereri de azil din partea cetãþeni-
lor din Ucraina. Cele mai multe
cereri de azil au fost în Timiºoara,
în judeþul Suceava, în Bucureºti ºi
în judeþul Maramureº.

Colliers: Interes
crescut pentru
chirii

Anul 2022 s-a încheiat cu o
creºtere a numãrului tranzacþiilor
cu apartamente de 11% în Bucu-
reºti, în comparaþie cu anul prece-
dent, în timp ce suprafaþa autori-
zatã a proiectelor rezidenþiale a

înregistrat o creºtere de 21%,
depãºind 2 milioane de metri pã-
traþi, ceea ce echivaleazã cu mai
bine de 40.000 de apartamente,
estimeazã consultanþii Colliers. În
restul þãrii însã, cererea pe piaþa
rezidenþialã a marcat scãderi de
10%. Având în vedere cã preþurile
au continuat sã creascã într-un
ritm sensibil mai accelerat decât
cel al salariilor, pe fondul scumpirii
materialelor de construcþii ºi al
condiþiilor economice prezente,
consultanþii Colliers observã un in-
teres în creºtere al românilor pen-
tru o locuinþã închiriatã, chiar dacã
dorinþa de a deveni proprietari se
menþine în continuare ridicatã.

Gabriel Blãniþã, Associate Direc-
tor Valuation & Advisory Services
la Colliers România, subliniazã:
"Dacã în prima jumãtate a anului
autorizaþiile în Bucureºti au avut
un ritm foarte scãzut, a doua par-

te a anului a adus creºteri impor-
tante. Practic, dezvoltatorii au
reuºit sã autorizeze trei sferturi
din cei peste 2 milioane de metri
pãtraþi. Numãrul record de metri
pãtraþi autorizaþi nu înseamnã
însã cã toate aceste proiecte se
vor ºi construi, pentru cã dezvol-
tatorii nu se grãbesc sã înceapã
noi ºantiere din cauza costurilor
de construcþie ridicate ºi a cererii
în scãdere. Dupã un record de lo-
cuinþe livrate în 2022, anul acesta
vom avea mai puþine locuinþe
terminate în Bucureºti, în compa-
raþie cu anul trecut. Numãrul de
proiecte începute scade, însã aju-
starea ofertei este mult mai gra-
dualã. Dupã aproape doi ani de
dezechilibru, piaþa rezidenþialã
trece printr-o perioadã de echili-
brare în care prevaleazã prudenþa
ºi atenþia la costuri, atât din par-
tea cumpãrãtorilor, dar ºi a
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dezvoltatorilor".
În restul þãrii, numãrul de aparta-

mente vândute în 2022 a scãzut
cu 10% faþã de 2021, tendinþã ob-
servatã ºi în ceea ce priveºte su-
prafaþa autorizatã, care a scãzut la
9,3 milioane de metri pãtraþi. Din-
tre oraºele mari, cele mai impor-
tante scãderi de vânzãri s-au înre-
gistrat în Iaºi (-21%) ºi în Cluj-Na-
poca (-18%), unde ºi suprafaþa au-
torizatã pentru noi proiecte rezi-
denþiale a scãzut cu 7% ºi, respec-
tiv, 6%, pânã la circa 520.000 de
metri pãtraþi în Iaºi ºi circa 570.000
de metri pãtraþi în Cluj-Napoca,

cel mai scump oraº din þarã. În
schimb, în Braºov, dupã un an bun
pentru tranzacþiile cu apartamen-
te, cu doar 3% sub recordul din
2021, s-a înregistrat o creºtere a
suprafeþelor autorizate de 9% faþã
de 2021, la aproximativ 380.000
de metri pãtraþi.

În judeþul Ilfov, vânzãrile de
apartamente au scãzut cu 5%, iar
suprafaþa autorizatã cu 7%, pânã
la 1,3 milioane metri pãtraþi, dar,
chiar ºi aºa, Capitala împreunã cu
judeþul Ilfov au generat 37% din-
tre tranzacþiile cu apartamente
din 2022 ºi 30% din suprafaþa au-

torizatã în proiecte rezidenþiale la
nivel naþional.

Evoluþia divergentã între Bucu-
reºti ºi restul þãrii continuã ºi în
2023, vânzãrile de apartamente
din luna ianuarie a acestui an
înregistrând o scãdere semnifica-
tivã în marile oraºe, cu excepþia
Capitalei. La nivel naþional, con-
sultanþii Colliers au observat cã
sunt cu 20% mai puþine tranzac-
þii, comparativ cu începutul anu-
lui trecut, iar creºterea dobânzilor
va avea ca efect o încetinire con-
siderabilã pentru piaþa reziden-
þialã, cererea continuând sã se

ajusteze într-un ritm mai accele-
rat decât oferta.

"În Bucureºti, anul 2023 a înce-
put similar cu ultimii doi ani din
punct de vedere al numãrului de
tranzacþii. Chiar dacã nivelul
vânzãrilor din ianuarie este la ju-
mãtate faþã de ultimele luni ale
2022, în mod tradiþional cele mai
multe tranzacþii au loc primãvara
ºi toamna, astfel cã analiza date-
lor de la lunã la lunã nu este nea-
pãrat cea mai relevantã. Cu totul
altfel aratã situaþia în restul þãrii,
unde prima lunã din an a adus o
scãdere a vânzãrilor cu 27%.
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Comparativ cu decembrie 2022, în Braºov, pre-
þul mediu a crescut doar în categoria aparta-
mentelor cu trei camere, cu 8%. În acelaºi timp,
s-au înregistrat scãderi la garsoniere (-1%) ºi la
apartamentele de douã camere (-5%).

Preþul mediu al chiriilor a stagnat în Iaºi, compa-
rativ cu luna trecutã. În acelaºi timp, s-a obser-
vat o creºtere a preþului mediu cu 21% la aparta-
mentele cu douã camere, comparativ cu ace-
eaºi lunã a anului trecut.
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Timiºoara ºi Cluj au dat tonul, cu
scãderi de 47% ºi respectiv 46%.
În Iaºi, scãderea numãrului de
tranzacþii a fost de 20%, compa-
rativ cu ianuarie 2021. Scãderea
accesibilitãþii locuinþelor, în spe-
cial în Cluj-Napoca, creºterea co-
stului împrumutului ºi oferta re-
dusã de locuinþe cu preþuri acce-
sibile au fost câþiva dintre factorii
din spatele acestei evoluþii", pre-
cizeazã Gabriel Blãniþã.

Cum locuinþele noi devin din ce
în ce mai puþin accesibile pentru
români, consultanþii Colliers ob-
servã un interes crescut pentru
chirii. Un studiu recent realizat de
Unlock Research pentru Colliers
aratã cã 15% dintre românii cu
vârsta cuprinsã între 18-55 ani din

oraºe locuiesc cu chirie, iar în
rândul populaþiei de 18-24 ani,
proporþia celor care stau în chirie
se dubleazã. La nivel naþional, in-
tenþia de a cumpãra o locuinþã în
urmãtorul an se menþine însã ridi-
catã, 44% dintre respondenþi do-
rind sã facã o astfel de achiziþie
pânã la finalul anului. Totuºi, nu-
mãrul celor care locuiesc în pre-
zent cu chirie ºi au în plan sã-ºi
cumpere o casã este în uºoarã
scãdere faþã de anul trecut, când
puþin peste 50% doreau sã facã
acest pas. În Bucureºti, intenþia de
cumpãrare se menþine uºor peste
50%, în timp ce în oraºele mari
este de aproximativ 35%.

"Avem discuþii cu mai mulþi dez-
voltatori ºi investitori privind con-
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În Sibiu au fost înregistrate cele mai mari
creºteri, dar ºi scãderi faþã de luna anterioarã.
Preþul mediu la apartamentele cu douã camere
a crescut cu 9%, în timp ce chiria medie a garso-
nierelor a scãzut cu 6% faþã de luna anterioarã.

În timp ce preþurile medii ale garsonierelor din
Arad au stagnat comparativ cu luna decembrie
2022, în cazul apartamentelor cu douã camere
s-au observat scãderi (-5%), dar ºi creºteri de 5%
la apartamentele de trei camere.

În Cluj-Napoca, preþul mediu al chiriilor a stag-
nat comparativ cu luna trecutã, însã de la un an
la altul s-a observat o creºtere de 30% la catego-
ria apartamentelor cu trei camere.
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strucþia de ansambluri destinate
exclusiv închirierii în câteva zone
din Bucureºti ºi am intermediat
recent o tranzacþie de teren pen-
tru un astfel de proiect, potenþia-
lul de dezvoltare pentru acest
sector ajungând la circa 5.000 de
unitãþi în Bucuresti, în urmãtorii
2-3 ani", conchide Gabriel Blãniþã,
Associate Director Valuation &
Advisory Services la Colliers Rom-
ânia.

Reprezentanþii Colliers estimea-
zã: "Doar în cazul în care condiþii-
le economice vor deveni deose-
bit de dificile, preþurile rezidenþia-
le din România ar putea sã scadã
spre nivelurile din 2018 sau 2019.
În rest, preþurile rãmân mult mai
aproape de valoarea lor corectã

decât au fost în alþi ani, în special
în comparaþie cu perioada
2007-2008. Între timp, cererea ar
putea, de asemenea, sã scadã,
deoarece incertitudinile mari ºi
creºterea ratelor la creditele ipo-
tecare fac din achiziþia de aparta-
mente o alternativã mai puþin
atractivã. Volumul de livrãri ar tre-
bui sã se reducã ºi el puþin, pe
fondul costurilor de construcþie
mai mari, mai ales dupã anul
2022, care a fost probabil un ma-
xim al ultimelor decenii în ceea ce
priveºte livrãrile de apartamente".
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În Constanþa s-a înregistrat o creºtere de 8% a
chiriilor la apartamentele cu douã camere, în
timp ce preþul mediu cerut pentru închirierea
garsonierelor a scãzut cu 1%.

Cea mai mare scãdere a preþului mediu din
Timiºoara se observã la garsoniere (-5%), în
timp ce la apartamentele cu douã camere scã-
derea este de doar 1%.

În timp ce chiriile medii la garsoniere ºi la apar-
tamentele de douã camere din Oradea au stag-
nat, în cazul apartamentelor cu trei camere pre-
þul solicitat a crescut cu 3%.

În Craiova, preþurile medii ale garsonierelor ºi
apartamentelor cu trei camere de închiriat au
stagnat, iar preþurile apartamentelor cu douã
camere au crescut cu 8%.
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