
O nouã generaþie de dezvoltatori rezidenþiali
îºi face simþitã prezenþa pe piaþa româneascã.
Aceºtia încearcã sã ocupe un segment de piaþã
rãmas liber dupã ce mulþi dintre investitorii
strãini, confruntaþi cu noile realitãþi ºi cu marje
de profit diminuate de crizã, au renunþat la
proiectele din România. Desigur cu câteva
excepþii notabile.
În mare parte autohtoni, dezvoltatorii actuali
ºi-au ajustat produsele ºi au reuºit chiar sã
prospere, propulsaþi atât de programul
guvernamental Prima Casã, cât ºi de scãderea
preþurilor de achiziþie prin negocieri cu
furnizorii de materiale de construcþii ºi forþã
de muncã.
Dupã reducerea continuã a numãrului de
autorizaþii pentru construirea de locuinþe
începând cu 2008, anul trecut este primul în
care se înregistreazã o stagnare per ansamblu
a acestui indicator ºi chiar creºterea cu 5% a
autorizaþiilor pentru locuinþe în mediul urban.
Având în vedere acest lucru putem estima,
chiar ºi statistic, cã în 2014 vor fi construite mai
multe locuinþe decât în anul precedent.
Estimarea noastrã este bazatã ºi pe intenþiile
declarate de dezvoltatorii rezidenþiali care,
pentru prima datã, dupã crizã au curajul sã
lanseze proiecte pentru construcþia a mii de
locuinþe. Este adevãrat cã toate aceste
proiecte urmeazã sã fie realizate în etape,
pentru diminuarea riscurilor legate de
evoluþiile pieþei.
Un numãr de 17 dezvoltatori rezidenþial activi
în zona Bucureºtiului ºi în marile oraºe ale þãrii
(Bacãu, Braºov, Constanþa, Iaºi, Sibiu,
Timiºoara), au fost intervievaþi de cãtre
reporterii Arena Construcþiilor în luna martie.
Aceºtia au în curs de execuþie sau în planurile
de dezvoltare pe termen scurt ºi mediu,
cumulat peste 17.000 de apartamente ºi
locuinþe individuale.
Declaraþiile lor nu pot fi decât îmbucurãtoare
pentru un sector imobiliar care a primit destul
de puþinã atenþie în ultimii ani atât din partea
mass media, cât ºi din partea autoritãþilor,
exceptând iniþiativa Prima Casã.
De altfel, programul guvernamental a
reprezentat un “colac de salvare” pentru mulþi
dezvoltatori, care au diminuat preþurile
locuinþelor oferite, astfel încât sã se încadreze
în plafonul maxim al programului.
Pe de altã parte, dependenþa pronunþatã faþã
de programul Prima Casã le dã multe

“frisoane” dezvoltatorilor de fiecare datã
când aud zvonuri cum cã fondurile
programului au fost epuizate sau cã acesta nu
ar mai continua în anul urmãtor.
Într-adevãr, închiderea programului ar genera
un ºoc major atât pentru dezvoltatori, cât ºi
pentru producãtorii de materiale, constructori,
furnizori de servicii ºi, nu în ultimul rând,
pentru majoritatea cumpãrãtorilor, care s-ar
regãsi în imposibilitatea de a-ºi mai achiziþiona
o locuinþã. Aspectul este cu atât mai grav în
contextul în care în þara noastrã se resimte
lipsa de locuinþe. Potrivit Eurostat, cele mai
aglomerate locuinþe din Uniunea Europeanã
sunt în România: peste jumãtate din populaþie
(54,2%) trãieºte supra-aglomerat, faþã de
media de 16,9% la nivelul UE-27.
În plus, marile ansambluri de locuinþe colective,
construite masiv în perioada socialistã, nu vor
putea asigura la infinit locatarilor lor un
acoperiº deasupra capului. ªi asta cu atât mai
mult cu cât România este o þarã cu risc seismic
pronunþat, iar nivelul lor de uzurã se
accentueazã. Este evident cã vor fi necesare
investiþii din ce în ce mai mari (de la schimbarea
instalaþiilor pânã la anveloparea termicã) numai
pentru a le face locuibile.
Având în vedere cã preþurile terenurilor
construibile din marile oraºe sunt în continuare
ridicate, dupã cum apreciazã majoritatea
dezvoltatorilor, noile ansambluri rezidenþiale
sunt ridicate la marginea oraºelor, iar în cazul
Bucureºtiului , în zona de contact cu localitãþile
limitrofe precum Popeºti-Leordeni, Bragadiru,
Chiajna, ªtefãneºtii de Jos. Aceste localitãþi au
cunoscut implicit o creºtere explozivã a
populaþiei în ultimul deceniu, sfidând declinul
demografic înregistrat la nivel naþional. Mai
mult decât atât, unele dintre ansamblurile
rezidenþiale noi au devenit ele în sine adevãrate
oraºe, cu mii de locuitori, cu facilitãþi pentru
petrecerea timpului liber, parcuri, staþii de
autobuz dedicate etc.
Dacã în anii precedenþi, zonele de sud ºi de
vest ale Bucureºtiului au atras cele mai multe
investiþii pe segmentul rezidenþial, anul acesta,
unii dintre dezvoltatorii care au crescut de la
an la an în aceste zone, au decis sã îºi extindã
activitatea în partea de nord a oraºului, în
special în zona Bãneasa – Aviaþiei. Aici se
anunþã câteva proiecte rezidenþiale
interesante, fiecare dintre ele cu mai multe
sute de unitãþi locative. Râmâne de vãzut cum

vor trece de testul vânzãrilor, având în vedere
cã ele trebuie sã iasã din tiparul deja consacrat
ºi relativ confortabil al programului
guvernamental Prima Casã, întrucât clientela
din zona de nord este mai exigentã, iar preþul
ridicat al parcelelor impune practic orientarea
spre proiecte peste medie.
Acelaºi fenoment al migraþiei dezvoltatorilor
imobiliari poate fi remarcat ºi în þarã, unii
antreprenori optând sã îºi diversifice
portofoliul de proiecte în mai multe oraºe.
Pe de altã parte, în continuare dezvoltatorii
rezidenþiali sunt nemulþumiþi de sprijinul venit
din partea statului, care în linii mari se rezumã
la programul Prima Casã ºi menþinerea la 5% a
nivelului de TVA pentru locuinþele noi
tranzacþionate sub un anumit prag valoric.
O strategie naþionalã în privinþa construcþiei
de locuinþe pare sã lipseascã cu desãvârºire. ªi
mai grav, în multe cazuri lipseºte o strategie
localã în privinþa dezvoltãrii urbane ºi
construcþiei de locuinþe, lucru evidenþiat prin
faptul cã, atât investiþiile publice locale, cât ºi
cele ale furnizorilor de utilitãþi, în cele mai
multe cazuri, nu þin pasul cu extinderea
spaþiului construit.
Ne rãmâne sã sperãm cã sectorul rezidenþial îºi
va continua tendinþa de revenire, cu sau fãrã
sprijinul autoritãþilor, iar concurenþa dintre
dezvoltatori va stimula conceperea unor
produse imobiliare calitative, mai eficiente,
mai sigure ºi în concordanþã cu puterea de
cumpãrare de acum. Fãrã doar ºi poate, puþin
mai multã predictibilitate din partea
guvernanþilor iar încuraja pe antreprenori sã îºi
facã treaba mai departe, iar pe tineri sã nu
amâne întemeierea unei familii din cauza lipsei
locuinþei. n
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Dacã vrei o casã nouã, ai motive
sã speri
Alexandru David
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