
ZIA: Criza de locuinþe
din Germania, la
cel mai ridicat nivel
din ultimii 20 de ani

E
xperþii imobiliari se
aºteaptã la o nouã scã-
dere a construcþiilor
rez idenþ ia le noi în
Germania, în 2023 ºi
anul viitor, potrivit

unui raport al Federaþiei Imobi-
liare ZIA.

Criza de locuinþe din cea mai

mare economie europeanã este
la cel mai ridicat nivel din ultimii
20 de ani, iar decalajul dintre ce-
rere ºi ofertã s-ar putea mãri la
700.000 de clãdiri în urmãtorii
câþiva ani, spune preºedintele
ZIA, Andreas Mattner, citat de Re-
uters.

Raportul aratã cã scãderea nu-

mãrului clãdirilor rezidenþiale noi
este determinatã de creºterea co-
sturilor de finanþare din cauza ra-
telor mai mari ale dobânzilor, dar
ºi de preþurile tot mai mari ale
materialelor de construcþie.

Industria de profil a avertizat,
anul trecut, cã o scãdere dramati-
cã a construcþiilor rezidenþiale

este iminentã. În 2022, aproxima-
tiv 280.000 de apartamente au
fost finalizate în Germania ºi se
aºteaptã ca aproximativ 245.000
sã fie finalizate anul acesta. În
2021, în Germania au fost finaliza-
te 293.400 de apartamente.

Ministrul german al Locuinþelor,
Klara Geywitz, a recunoscut, în ia-
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nuarie, cã noua þintã de construc-
þie a guvernului, de 400.000 de
apartamente pe an, a fost ratatã
în 2022, iar acest lucru se va
întâmpla ºi în 2023. Încrederea în
industria construcþiilor s-a dete-
riorat recent, a spus Geywitz la
prezentarea raportului ZIA.

Lars Feld, unul dintre autorii ra-
portului ZIA, a afirmat citat de
thelocal.de: "Mulþi dezvoltatori de
proiecte nu sunt stimulaþi sã con-
struiascã deoarece, pe de o parte,
perspectiva scãderii preþurilor
proprietãþilor, împreunã cu co-
sturile de construcþie mari sunt ri-
scante. Pe de altã parte, toleranþa
pentru chirii mai mari este scãzu-

tã în faþa inflaþiei ridicate ºi a veni-
turilor reale diminuate, iar acest
lucru reduce randamentul chirii-
lor în timp ce ratele dobânzilor
cresc. Atât investitorii individuali,
cât ºi companiile de dezvoltare
imobiliarã se retrag din ce în ce
mai mult din proiectele de con-
strucþii noi".

Potrivit sursei citate, creºterea
imigraþiei cauzeazã, de aseme-
nea, o lipsã de ofertã ºi o cerere
continuã ridicatã pentru locuinþe.
La sfârºitul anului trecut, în Ger-
mania locuiau cu 1,1 milioane de
persoane mai mult decât cu un
an mai devreme.

Potrivit raportului, afluxul de

ucraineni în Germania a creat o
cerere suplimentarã de locuinþe
de 200.000 de unitãþi, iar în urmã-
torii ani, luând în considerare
anumiþi factori, precum

imigraþia din Ucraina, cererea
de locuinþe este aºteptatã sã cre-
ascã.

Chiriile din

Germania

continuã sã urce
Potrivit raportului citat, creºte-

rea chiriilor este probabil sã devi-
nã "normalul" pe piaþa imobiliarã.
Acestea au crescut deja semnifi-
cativ în ultimul an. La sfârºitul lui
2022, chiriile din contractele noi
pentru apartamentele existente
erau cu aproximativ 5,2% mai
mari decât cu un an mai devre-
me. În anii precedenþi, au fost
frecvente rate de creºtere între
3% ºi 4%, în acest sens. Media la
nivel naþional este, acum, de 9,10
euro chiria pe metru pãtrat, con-

form newsingermany.com.
Preþurile de achiziþie pentru

condominiile imobiliare au cre-
scut la nivel naþional cu 7,8%,
pânã la o medie de 3.324 de euro
pe metru pãtrat. Totuºi, tendinþa
ascendentã a preþurilor pe acest
segment pare sã se fi oprit: preþu-
rile au scãzut între trimestrul al
doilea ºi al patrulea din 2022, în
special în oraºele din vestul Ger-
maniei, noteazã raportul.

Asociaþiile de locuinþe se plâng
de luni de zile cã noile construcþii
nu mai sunt economice ºi cã tre-
buie sã perceapã chirii de pânã la
20 de euro pe metru pãtrat pen-
tru acoperirea costurilor mari de
construcþie ºi a dobânzilor.
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Ministrul german al Locuinþelor, Klara
Geywitz, a recunoscut, în ianuarie, cã noua
þintã de construcþie a guvernului, de 400.000
de apartamente pe an, a fost ratatã în 2022,
iar acest lucru se va întâmpla ºi în 2023.
Încrederea în industria construcþiilor s-a
d eter io r at r ecen t, a spu s Geywitz la
prezentarea raportului ZIA.


