
Un lucru este cert: piaþa imobiliarã s-a aºezat,
este de pãrere Dragoº Dragoteanu, director
general al agenþiei Euroest din Bucureºti,
specializatã în tranzacþii cu terenuri. Dragoteanu
considerã cã terenurile aflate în locaþii bune vor
avea în viitor un trend uºor crescãtor al
preþurilor, cuprins între 5-10% anual.
Problema terenurilor bune a fost rezolvatã! Pânã
acum proprietarii care au avut probleme
financiare le-au vândut, cei care nu au fost în
crizã de lichiditãþi sau ºi-au putut plãti creditele
þin în continuare terenurile ºi le vor vinde sau le
vor dezvolta atunci când va fi cerere pe piaþã.
Terenurile care nu conteazã încã pentru
investitori vor continuã sã aibã un trend
descrescãtor ca valoare, între 10-15% anual.
Problema terenurilor aflate în locaþii nefericite,
situaþie în care se aflã peste 90% dintre cele
disponibile astãzi la vânzare pe piaþã, va fi
rezolvatã peste mulþi ani - minim 4-5 ani !,
estimeazã Dragoº Dragoteanu ºi spune: „Pânã
atunci, personal, nu consider cã piaþa terenurilor
construibile va fi reanimatã”. Principalul motiv
este cã, pe lângã investiþia în teren, orice
dezvoltator final va trebui sã aibã acces la sume
de 3-10 ori mai mari decât valoarea terenului
pentru a dezvolta în timp o afacere imobiliarã de
succes.

Segmentul rezidenþial a fost salvat
de “Prima casa”, iar cel comercial
de retailerii strãini

În ultimii cinci ani, pe piaþa imobiliarã nu s-a mai
vorbit de proiecte de anvergurã. Criza i-a adus cu
picioarele pe pãmânt pe dezvoltatorii imobiliari
români ºi strãini. Dupã ce piaþa a triat operatorii,
unele proiecte au intrat în faliment sau
insolvenþã, altele într-o aºteptare de vremuri mai
bune. Este vorba atât de proiecte pe hârtie, cât ºi
de dezvoltãri imobiliare începute ºi aflate în
diverse stadii de execuþie, atât comerciale, cât ºi
rezidenþiale. Numai dupã 2010, practic,
dezvoltatorii imobiliari care au rãmas pe piaþã
ºi-au luat inima în dinþi ºi au reînceput sã
construiascã din nou. În principiu, peste 90%
dintre ei, s-au axat pe proiecte mici, maximum 50
- 100 apartamente.
Segmentul rezidenþial din ultimii cinci ani a fost
salvat de programele “Prima casa”, iar cel

comercial de retailerii strãini care s-au extins pe
baza scãderii dramatice a preþurilor terenurilor
comerciale, aflate în locaþii cu vad pietonal ºi
auto, propice acestor dezvoltãri, spune Dragoº
Dragoteanu.

Proprietãþile s-au transformat în investiþii
pe termen lung

Dupã 2008, pe piaþa imobiliarã s-au delimitat
douã categorii mari de proprietãþi: cele care
conteazã ºi cele care nu mai conteazã. Cu alte
cuvinte, majoritatea terenurilor speculative au
devenit total neinteresante pentru dezvoltatori.
Practic, criza le-a scos de pe piaþã ºi au rãmas
fãrã preþ, fãrã valoare de tranzacþionare.
Corecþiile de preþ au fost dramatice, de la 60 la
90% !
Excepþia a fost datã de proprietãþile care se aflau
în locaþii premium, atât pentru dezvoltãri
rezidenþiale, cât ºi cele comerciale. Acestea din
urmã au suferit în timp deprecieri mai mici ale
preþului, între 30 ºi 50%, comparativ cu valoarea
lor din perioada de boom imobiliar.
Proprietarii terenurilor bune, dar care aveau
probleme financiare, presaþi de bãnci ºi cu
credite în spate, au fost obligaþi sã vândã urgent,
acceptând preþuri atractive pentru un
dezvoltator serios, care dispunea de lichiditãþi.
Proprietarii care nu au avut nevoie presantã de
cash, atât persoane fizice, cât ºi juridice, au þinut
de preþ, dar nu au putut sã mai vândã ºi au rãmas

cu imobilele respective în portofoliul lor. Practic,
au transformat proprietãþile în investiþii pe
termen lung. Despre parteneriatele între un
proprietar de teren ºi un dezvoltator imobiliar se
poate vorbi doar la nivel de excepþie!
Preþul unei proprietãþi creºte ºi perioada de
ofertare are ºanse sã se scurteze numai atunci
când terenul are aprobãri minime obþinute (PUZ,
PUD, CU ). A apus vremea speculaþiilor imobiliare
în care proprietarii de terenuri nu faceau absolut
nimic ºi revindeau imediat cu câºtiguri mari.
Acum ºi în viitor, orice imobil, ca sã aibe ºanse sã
fie fructificat, trebuie prezentat cu un pachet de
avantaje certe, dovedite cu acte.
În orice þarã, în orice perioadã, existã investitori
în proprietãþi de valoare, cu potenþial cert de
dezvoltare sau speculativ. Sunt doi factori vitali
care definesc acest tip de investiþie: situaþia
economiei þãrii respective ºi locaþia terenului.
Restul sunt detalii. Evident cã, pentru orice
tranzacþie, preþul este principalul criteriu de
selecþie, dar niciun dezvoltator serios, pe termen
lung, nu ezitã sã facã afaceri imobiliare cu
proprietãþi prime location, achiziþionate la
preþuri “promoþionale”, de crizã. Rechinii
imobiliari vor exista mereu, important este cã
aºteptãrile lor sunt uneori prea mari în raport cu
cât pot sã lase din preþ proprietarii de terenuri
foarte bune. Cu toate acestea, Dragoº
Dragoteanu subliniazã cã interes a existat
permanent, dar raportul investitori cu bani
contra oferte foarte bune la preþ mic a fost în
ultimii 5 ani net în favoarea primilor. Lichiditãþi
existã, proprietãþi bune la pret de dumping nu
prea!
Proprietarilor de terenuri construibile a cãror
valoare de piaþã a fost redusã drastic de crizã,
Dragoº Dragoteanu le recomandã:
“Dacã ar putea vinde în câºtig faþã de preþul de
achiziþie ºi au alte oportunitãþi mai bune, meritã
sã vândã. Dacã au o proprietate bunã, cu
potenþial cert de creºtere a preþului ºi piaþa încã
nu le-a adus o ofertã atractivã pentru lichidizarea
respectivei proprietãþi, meritã sã mai aºtepte.”n
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Preþurile terenurilor din locaþii bune ar putea creºte
cu 5-10% anual

Imobiliare

Dragoº Dragoteanu,

director general al agenþiei Euroest din Bucureºti

n „Imobiliarele nu sunt pentru oricine !”,

subliniazã Dragoº Dragoteanu.
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