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„O ÞARÃ TRISTÃ, PLINÃ DE HUMOR“
Eseurile ce se publicã aici nu sunt „prognozã imobiliarã“ decât prin

ocazie ºi punct de pornire ori, mai degrabã, sunt, întâi de toate, examen
într-o realitate ce traduce, cu o acuitate ceva mai mare, unde se gãseºte Româ-
nia astãzi ºi, urmând demonstraþia, poate cã ºi mâine. Cãci dacã nu vom
spune cã „imobiliarul“ — arãtând împrejurãrile vieþii curente ºi „locul“, nou sau
„vechi“, ce se stabileºte drept „sãlaº“ ca ºi felul ce se aºterne în faptã inte-
ligentã munca de orice fel — reprezintã „foaia de temperaturã“ a unei socie-
tãþi nu vom înþelege decât prea puþine din cele ce presupun „starea naþiunii“.
Acesta este, sau poate fi, dacã se întrebuinþeazã spre a se observa corect,
cristalul fidel unde se observã prin rãsfrângeri linii ºi direcþii ce doar se întrevãd
altfel însã existã ºi adeseori chiar dau sens ºi directivã.

La noi, directiva este, azi, alta decât ceea ce ar fi fost de folos ºi imagi-
nea ce rezultã aduce mai degrabã stupoare ºi decepþie. Cãci în loc sã ne or-
ganizam energiile spre a ne afirma într-un viitor ce conþine incertitudine ºi te-
maticã de îngrijorare, noi le risipim cu iresponsabilitate ºi îngãduim a ne rãtaci
pe cãi ce nu duc, la drept vorbind, nicãieri. Apare acum, într-un mod uimitor
de pregnant, o capacitate de a ne iluziona ce nu se întrevedea la acest popor
cuminte ce nu cuteza sã viseze fãrã suport cãci nu îºi afla timpul trebuitor
pentru reverie în lunga lui noapte, anterioarã, de trudã istoricã. Acum, o com-
binaþie stranie de paradis artificial ºi de efect de fericire indus ºi întreþi-
nut stricã nu doar felul de a vedea lumea ci ºi principiile de a o înþelege. De
aceea noi încuviinþãm, fãrã nici mãcar a da semne cã le simþim, atât dispariþia
proprietãþii de teritoriu cât ºi „retragerea statului din istorie“ sub forma unei
semi-nãluci ce nu mai reprezintã pe nimeni ºi, în fond, nimic. Noi îngãduim li-
chidarea „clasei fundamentale“ (ce a cultivat câteva mii de ani pãmântul ce
mâine nu îi va aparþine) ºi privim, cu nepãsare, cum „cãlãul“ îºi deposedeazã
„victima“ inocentã prin spirit apucãtor, viclenie ºi întrebuinþare de instituþii. Ceea
ce era cu neputinþa de imaginat altãdatã,ºi s-a deplâns propagandistic, se
produce acum. Acum o întreprinde Stãpânirea prin introducerea simultanã
a impozitului pe teren arabil ºi fâneaþã ºi a despãgubirii „viagere“ — cu o sumã
chiar mai mare decât s-ar obþine dacã ar cultiva ogorul — a celor ce urmeazã
sã înstrãineze. Acum are loc, deci, ultima des-proprietãrire a þãranului român,
fãcutã de bunã-voie ºi la preþul a 2-3000 de pâini pentru un hectar.

De fapt, dupã ce ne-am vândut, cui a ºtiut sã plãteascã, puþin ºi prost,
Arendaºului titular tot ceea ce se întreprinsese pânâ azi prin munca naþio-
nalã, punând pe tejghea trecutul ºi stabilitatea de popor înrãdãcinat, ne vin-
dem acum viitorul visând sã obþinem „case pe datorie“ ºi, deci, arvunind
„munca naþionalã“ pe mulþi ani, de acum înainte, ºi fiind fericiþi a ne aºeza
în jugul ºerbiei ce ni-l aºezãm singuri ºi cu entuziasm.

Acestea se întrevãd din aceste pagini care, având un grad de amãrã-
ciune, ne aratã, totuºi, cã naivitatea ce ni s-a atribuit este doar pãrere ºi
cã, înþelegând uneltirea, vom avea ºi puterea de a o elimina cândva, trimi-
þând-o acolo unde îi este locul, adicã în Infernul de unde a venit.
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O „PIAÞÃ IMPREVIZIBILÃ“
„Epoca proprietãþii pe datorie“, începutã în desfãºurãri con-

vulsive, la jumãtatea lui 2003, s-a definit mai bine în intervalul re-
cent sub forma a ceea ce se prevãzuse cã va fi „cel mai agitat an“
de dupã 1990 în materie de imobiliar. ªi, într-adevãr, mulþimea de
elemente imprevizibile ºi ºocante, alãturate unui climat instituþional
definit prin decizie hazardatã ºi absenþa de strategie, au desfigurat
aproape cu totul o „piaþã“ ce suferea ºi de „iluzia paradisului integrã-
rii“ ce a preschimbat în scurtã vreme ºi cel mai firav semn de echili-
bru ce s-ar fi întâlnit. Aproape în toatã suprafaþa tabloului de teme
de afaceri imobiliare se produserã modificãri uneori radicale iar impre-
sia de „crizã“ prin absenþã de reper stabil este prezentã astãzi cu
precãdere. Fenomenul nu se corecteazã deºi existã nenumãrate încer-
cãri propagandistice ce stãruiesc în ideea cã aceasta ar fi fost doar
„o crizã de creºtere ºi de dezvoltare“ ºi nu, aºa cum este, „crizã de
sistem“. Chiar dacã un anumit echilibru va putea apãrea mai târ-
ziu, anul 2006 va reprezenta, în orice caz, apogeul derutei în materie
de imobiliar cãci, deopotrivã, iluziile ce se leagã din „efectul de inte-
grare“ se vor intensifica în proporþie geometricã iar începutul „treziei“,
ca o revenire dintr-o hipnozã colectivã, îºi va arãta primele semne
de amãrãciune. Cu cât numãrul celor ce vor cotiza cu bani în nãdej-
dea unui câºtig „mare ºi rapid“ va fi mai ridicat, cu atât „randamen-
tul“ visat se va amâna pentru majoritatea care întotdeauna pierde.
Cu timpul, se va observa cã pentru a se obþine procente mulþumi-
toare de câºtig este nevoie de aport constant, ºi chiar de creºteri,
de „fonduri consistente“ care nu mai „vin“ la mãrimea aºteptatã iar
„plasamentele“ ce trebuiau sã aducã profit rãmân inerte ºi uneori
aduc chiar ºi pierderi, când „adaptarea la realitate“ se va impune.
Nu-i exclus ca, odatã cu acest fenomen, sã se diminueze aproape
de nesemnificativ „miºcarea speculatorilor amatori“ de la noi, unde
speculaþia imobiliarã pare sã fi devenit, mai ales în 2005, un ade-
vãrat „sport naþional“. 

*
Contrar iluziilor dobândite prin potopul de „bani imaginari“ ce de-

fineºte creditul ipotecar, piaþa imobiliarã continuã sã se afle într-un
semi — blocaj ce se datoreazã, înainte de toate, strategiilor uimitor
de firave ce existã la noi. Ideea „de a lãsa piaþa sã se organizeze“,
cultivatã azi probabil mai mult decât oricând, este însã atât de ne-
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conþinutisticã ºi cu efect negativ încât ar trebui înlãturatã cãci în
alte pãrþi „imobiliarul“ este tot atât de important ca ºi Bursa iar Sta-
tul, în societãþile normale, dar nu aici, urmãreºte atent orice episod
îngrijorãtor în aceastã materie. Iatã de ce, astãzi, orice fel de previ-
ziune în detalii ºi procente este nu doar hazardatã ci ºi lipsitã de
suport ºi, pânã la urmã, primejdioasã. Acum mai bine de doi ani,
când România avea o piaþã imobiliarã localã, unde resursele erau
estimabile ºi gradul de predictibilitate relativ ridicat, a face prognozã
„de procent“ era, la drept vorbind, posibil chiar dacã nerecoman-
dabil. Astãzi, când tot ceea ce „se miºcã“ depinde de finanþãri ce
provin de la „vânzãtorii de bani“ ºi când suntem doar un participant
la o piaþã imobiliarã globalizatã „predictibilul“ scade în mod evident
ºi nesãnãtos. Mai mult chiar, fiindcã noi nu avem strategii coerente
(dar pânã la urmã nici mãcar....incoerente) gradul de impredictibil
sporeºte ºi atunci când fenomenele încep sã devinã îngrijorãtoare
în loc sã se corecteze în direcþia dezvoltãrii apare „soluþia restric-
tivã“, de obicei întâmplãtoare. Suntem într-o stupefiantã „patologie
a amânãrii“ ºi a hazardului. De obicei, nerãbdarea în materie de pre-
viziune se explicã prin dorinþa de a cunoaºte cu o clipã înainte „mer-
sul istoriei“ pânã chiar la tendinþã ºi la procent. Dar aceste dezide-
rate nu se pot îndeplini în imediat ºi abia de la un an la altul, când
existã procese în miºcare ºi an fiscal definit, s-ar putea exprima un
punct de vedere mai bine documentat. 

„Imobiliarul“ exprimã procese de termen lung ºi fenomene com-
plexe ce nu trebuie confundate cu modificarea zilnicã de valoare de
acþiuni la Bursã fiindcã aici nu existã aceastã caracteristicã. Mai
mult chiar, noi nu avem certitudine documentarã obiectivã ci doar
„informaþie din piaþã“. În aproape toate domeniile ce privesc imobilia-
rul „baza statisticã indiscutabilã“ este sublimã dar, vorba lui Caragiale,
lipseºte cu desãvârºire. Apar, câteodatã, ºi se propagã concluzii aiu-
ritoare de felul propoziþiunii: „chiriile la apartamentele din cartiere
au crescut cu 18 %“ ce nu se întemeiazã pe nimic fiindcã mai bine
de treisferturi dintre „închirierile de bloc“ nu se fiscalizeazã ºi nu sunt
cunoscute decât de proprietar ºi de chiriaº. Apoi, preþurile: în Franþa,
de pildã, Camera Notarilor Publici regionalã este obligatã sã comu-
nice, în raport trimestrial, numãrul de tranzacþii realizate ºi valoarea
medie a acestora pe categorii definite, obþinându-se astfel un
barometru de valori ºi un îndreptar de piaþã util tuturor ºi, întâi de
toate, sãnãtãþii acestui domeniu. Aici, notarii s-au învrednicit doar
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sã stabileascã preþurile minime „pe sectoare“ împotriva oricãrei rea-
litãþi a pieþii pentru ca nu care cumva sã primeascã plata mai micã
decât ar dori (oricum excesiv faþã de serviciile, foarte relative ºi firave,
propuse pânã mai de curând). ªi dacã adãugãm calitatea, aproxi-
mativã intelectualiceºte, a multor comentatori „de piaþã“ care nu sunt
decât propagandiºti de grupuri de interese ºi nicidecum examina-
tor lucid ai unor fenomene ce se aratã, în orice caz, atipice ºi nu
o datã primejdios de incongruente avem imaginea de tablou defini-
tiv. În aceastã materie, domeniul însuºi ar trebui lãmurit. Noi vor-
bim despre „piaþa imobiliarã“ ºi despre tendinþa ei când, de fapt, ar
trebui sã invocãm „pieþe specifice“ ºi „pieþe specializate“, „pieþe lo-
cale“ etc., adicã o diversitate de fenomene, la rândul lor foarte di-
ferite ºi uneori chiar ne-echilibrate cãci se întâlnesc nu o datã înce-
tiniri ºi inerþii în anumite segmente ºi, în acelaºi timp, accelerãri ºi
preponderenþe în altele. Ideea însãºi cã „piaþa“ ar fi definitã într-un
singur mod este iraþionalã ºi în chip capital greºitã. Dar „tendinþe“
ºi un diagnostic de stare de sãnãtate se pot formula, inclusiv în
materie de etiologie.

„GLACIAÞIUNEA“ AMÂNATÃ
Pe la jumãtatea anului 2005, ideea „blocajului de piaþã imo-

biliarã“ apãruse, într-un mod obsedant, ºi într-o anumitã mãsurã se
confirmã mãcar parþial. Ea este incontestabilã în materie de vânzãri
de apartamente pentru locuinþe unde preþul exagerat nu convine unor
cumpãrãtori care încep sã-ºi socoteascã banul mai atent decât acum
un an sau doi iar oferta, din ce în ce mai scãzutã ºi mai ne-intere-
santã, reduce în mod drastic ceea ce se cheamã „portofoliu disponi-
bil“. Dupã toate regulile, preþul ridicat ºi oferta scãzutã fac sã se
majoreze preþurile ºi mai mult pânã când se atinge un prag de insu-
portabilitate care, oricât pare de neobiºnuit, existã. Acest nivel a
fost atins, fãrã nici o îndoialã, în Bucureºti. Într-o formulare popularã,
aceasta s-ar traduce cu „a plãti cât nu face“, adicã, ºi mai clar, a achi-
ta pentru o construcþie cu vechime relativã ºi situatã, de obicei, în
cartiere-satelit un preþ pentru metrul pãtrat construit mai mare decât
se plãteºte pentru o construcþie nouã, cu finisaj mediu, „la gata“,
aºezatã cam în acelaºi gen de vecinãtãþi. În aceste condiþiuni, ar
trebui sã aparã alternativa, care însã nu exista încã, fiindcã ºi case-
le pe pãmânt în cartiere „mai convenabile“ (soluþia ce apãruse acum
un an ºi jumãtate) sunt tot mai puþine iar terenul, care sã iniþieze
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o posibilã construcþie proprie, este ºi el, la rândul lui, scump ºi se
va mai scumpi. Dar pânã când? Pânã acolo unde, ºi pe aceste pieþe
se va instala un blocaj. Contrar unor opinii foarte optimiste dar extra-
vagante, scumpirile în domeniul imobiliar nu vor urma un sens ascen-
dent pânã la cote astãzi încã inimaginabile. În aceastã materie, existã
praguri ºi nivele care „plafoneazã „totul de la sine. O plafonare ºocan-
tã apare în cazul terenului pentru construcþie care, în unele zone
ale Bucureºtilor „de sanctuar“ ºi-a triplat valoarea în numai doi ani
(precum în regiunea-anexã a Cãii Dorobanþi, unde, de la 335-350E/mp
la începutul lui 2003 astãzi pentru aceiaºi parcelã se cer, ºi se obþin,
1.000 E ori, uneori, chiar ºi ceva mai mult). Aici, regula este sim-
plã ºi inteligibilã cãci dacã se cumpãrã teren pentru a se construi
atunci valoarea lui ar trebui sã nu depãºeascã 15 % din valoarea
cheltuielilor totale (cazul ideal) ori, mai rar, 25-30 %, în condiþii pre-
cise ºi dacã sunt preconizate „investiþii cu o anumitã complexitate“.
Plafonul maxim este atins deja atunci când se plãteºte pentru achi-
ziþia de teren cãtre 45-50 % din valoarea totalã ºi când, în acest
fel, dispare pânã ºi gradul de interes pentru posibile re-vânzãri iar
rentabilitatea prin „investiþie pentru exploataþie“ este aproape
o iluzie. Când în cartierul Primãverii se cere pentru un metru pãtrat
de teren 2.500 E adicã aproape tot atât cat în multe capitale
europene, un calcul simplu aratã ca orice investiþie s-ar dori apare
un coeficient de risc care acum câþiva ani nici mãcar nu se putea
pune în discuþie. Evident cã acelaºi mod de a gândi apare pentru
orice fel de teren, indiferent de loc iar cei ce vor sã-ºi facã o eva-
luare primitivã, dar sãnãtoasã, trebuie sã porneascã de aici. Aºadar,
existã un fel de „blocaj pe piaþa imobiliarã“ în materie de apartamente
ºi, în curând, ºi de terenuri. Totuºi, aceasta nu însemneazã, încã,
„blocaj“ câtã vreme se vinde ºi se cumpãrã cu o intensitate suficien-
tã pentru a nu ne îngrijora deocamdatã în ideea unei perspective
de „glaciaþiune“. Dar aceastã ipotezã existã oricât ar fi de aparent
interminabilã sursa de „bani imaginari“. În aceastã tematicã, me-
ritã, însã, stãruit. Noi avem, încã, o imagine idealistã privitoare la
„manipulatorii de bani“ ºi ne închipuim cã adaosul prin împrumuturi
însemneazã „factor civilizator“ ºi aproape o filantropie când, de fapt,
nu-i decât o simplã manoperã cãmãtãreascã. Aici nu încap atitudini
sentimentale ºi „descãlecat festiv“ ci doar nãzuinþa de a se câºtiga
cât mai mult, ritmic ºi, dacã va fi cu putinþã, ºi poimâine nu numai
azi. Aceasta face ca sã aparã regula de fier care, fiind „câºtigul”,
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traduce totul în procente ºi proiect. Orice nu rãspunde cum se cade
culegerii planificate iritã ºi creeazã reticenþã ºi, mai apoi, retragere
treptatã ºi abandon. Cãci în marea scenã a desfãºurãrilor de ca-
pital fãrã identitate a câºtiga în România, în Vietnam sau în Noua
Caledonie reprezintã variante ce se studiazã „la rece“ ºi pretind decizie
seacã ºi lipsitã de afect. Nimeni nu „plaseazã bani“ aici fiindcã am
fi „europeni”, „democraþi“ ori „ascultãtori“ ci în urmarea constatãrii,
verificate, cã în acest mediu se obþine profit mai simþitor decât aiu-
rea. Când acesta scade ori începe a da „semne de obosealã”, pasul
înapoi este fãcut ºi „participaþia“ se evaporeazã ca o nãlucã, la fel
cum a ºi apãrut.

Desfãºurãrile sunt impresionante, dacã se privesc dintr-o pers-
pectivã metafizicã, fiindcã „banii imaginari“ creeazã, la drept vorbind,
suprarealitatea ce ne stãpâneºte. Ea nu îngãduie a se înainta pe
teren ferm ºi prin acumulare calculatã ci în ipotetic ºi în virtual, tra-
ducând, de fapt, absenþa factorului conþinutistic ce a pãtruns în via-
þa noastrã istoricã.

„ROBINETUL DE BANI“ —
DEBIT ÎN SCÃDERE?

ªi astãzi, ca ºi în alte rânduri, apare exprimatã în diferite mo-
duri o anumitã îngrijorare ce se datoreazã „intervenþionismului“ pe
piaþa de „vânzãri de bani“, care ar trebui, pesemne, sã se desfã-
ºoare „liber“ ºi chiar arãtând un grad oarecare de sãlbãticie. Ideea
nu este nouã. La noi, Banca Naþionalã nu ar trebui sã impunã „norme“
ºi sã împiedice „accesul la credit ipotecar“ fiindcã, astfel, scad vân-
zãrile ºi apare primejdia unui „crah”. Aceste încheieri traduc un gen
de nemulþumire ce provine din congregaþia bancherilor dar întreba-
rea, pânã la urmã, rãmâne ºi este judicioasã. Va afecta, deci, ºi
pe viitor „climatul regulamentar“ piaþa imobiliarã de la noi? ªi
dacã o va afecta: în ce fel ºi pânã când? Oricât ar pãrea de neo-
biºnuit, întrebarea este capitalã fiindcã noi evoluãm într-un cadru
recent unde „imobiliarul“ este mai degrabã o afacere anexatã capita-
lismului cãmãtãresc ºi, deci „manipulatorilor de bani”. 

Dacã „restrângerea accesului la credit ipotecar”, cum i se zice,
s-ar fi produs mãcar pe la începutul toamnei anului trecut, când al
treilea val de scumpiri pe piaþa imobiliarã încã nu se produsese, efec-
tele ar fi fost, fãrã nici o îndoialã, binefãcãtoare ºi ar fi arãtat ºi o
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viziune raþionalã, lucidã ºi responsabilã. ªi totuºi, „robinetul de bani
imaginari“ a fost lãsat sã curgã fãrã alt rost decât devastarea unei
pieþe care încã nu îºi revenise din ºocurile succesive ce se înregis-
traserã în perioada imediat precedentã. În aceastã materie, este
însã evident cã viziunea „liberalistã“, care pretinde sã se rezolve totul
prin intermediul pieþei, nu era recomandabilã la noi, acum, ºi pânã
la urmã nici nu este recomandabilã de obicei. Aceasta înseamnã
cã, în materie de tratament financiar, piaþa imobiliarã trebuie urmãritã
mai atent decât Bursa fiindcã aici implicaþiile, de la social ºi pânã
la economic, sunt diversificate ºi au pãtrundere ºi trebuie, deci, con-
trolate spre a nu apãrea dezechilibre care aduc consecinþe ce
afecteazã întregul în termen indefinit ºi, uneori, necorectabil. Ideea
cã Statul, cu instituþiile lui, trebuie sã se retragã din istorie, nu se
produce nicãieri unde existã strategii ºi o viaþã publicã închegatã în
ideea unor obiective comune clare ºi distincte ºi, la drept vorbind,
nici nu se invocã atât de frivol, la alþii, aºa cum se invocã la noi.
Acolo, ori de câte ori apar semne de supraîncãlzire — ºi nu supra-
încãlzirea însãºi care însemneazã „maladie declaratã“ — se observã
numaidecât mâna atentã ce corecteazã oricât ar fi acest procedeu
de „dirigist“ la o prea repede privire. Atunci când, în Germania
bunãoarã, „piaþa de vânzãri“ începuse sã se accelereze ºi exista bã-
nuiala unei evoluþii galopante, cu consecinþã în preþuri mari a apã-
rut, în doar câteva sãptãmâni, „impozitarea pe proprietãþile multi-
ple“, obligând pe speculatorul posibil sã plãteascã, de la a doua lo-
cuinþã dobânditã, impozitul datorat pentru chirie ca ºi cum aceas-
ta ar fi fost închiriatã. Chiar dacã aci nu încãpeau casele de vacanþã,
efectul s-a produs în felul natural, aducând scãderea preþului pen-
tru chirii, temperarea achiziþiei ipotecare, stãruinþa în a întrebuinþa
banii reali ºi nu banii imaginari. Aceasta a putut modifica, pânã
la urmã, chiar ºi modul de viaþã curent, preferându-se „viaþa cu chi-
rie“ ºi consumul în imediat ºi, deci, un câºtig în ansambu chiar dacã
ridicat pe o aparentã „pierdere“ în vânzãrile mai puþine. Dar la noi
apare, se impune ºi devine chiar regulã ideea cã pieþele cu impact
social trebuie sã fie „absolut libere“, producându-se orice fel de con-
fuzii ºi, uneori, ºiruri de fenomene inexplicabile. Nicãieri în Europa
nu s-a întâlnit, ºi, pânã la urmã, nici nu putea sã se întâlnescã, o
majorare uluitoare de preþuri de 250-300 % în numai doi ani aºa
cum s-a întâmplat la noi, dupã ºocul „ipotecar“ din vara anului 2003.

9



Oricum ar fi, acum vom avea efecte nesemnificative cãci „rãul
este deja fãcut“. Într-un mediu nedesluºit, cu perspectivã foarte dis-
cutabilã, cu ofertã puþinã ºi neverosimil de scumpã, ceea ce însem-
neazã deopotrivã „un semi-blocaj“ ºi, poate, mâine, o „glaciaþiune“, ce
s-ar mai putea întâmpla? 

Dar, în aceasta materie, existã câteva elemente cu un grad
oarecare de stranietate. „Restrângerea“ — ºi, deci, încetinirea robi-
netului de bani imaginari — a apãrut, în 2005, la doar câteva sãptã-
mâni dupã ce, printr-o altã decizie bizarã, cu caracter administra-
tiv — s-a „restrâns“ ºi circulaþia „forþei de muncã emigrante“, care,
la rândul ei, constituia un al doilea „robinet de bani“, de data aceas-
ta „reali“, adicã economisiþi. ªtiindu-se cã o „grossul“ din aceste surse
era îndreptat cãtre piaþa imobiliarã (în Republica Moldova cei 600.000
de „emigranþi din Occident“ au rãsturnat literalmente preþurile pen-
tru locuinþe în numai câteva luni, în 2002 ºi 2003) aceasta înseam-
nã cã, în mod voit, se conjugã douã acþiuni restrictive având, poate,
ca scop o anumitã temperare a presiunilor în materie de cereri.
Nu-i de exclus cã o anumitã „strategie conjugatã“ ar fi putut exista
ºi cã, prin urmare, „elementul conspirativ“ ar trebui cãutat deºi efec-
tul rãmâne firav. 

Cãci, în orice caz, mecanismul care echilibreazã de obicei nu
este însã acesta ci, dimpotrivã, „stimularea consumului“, adicã încu-
rajarea construcþiei noi, completarea „portofoliilor“, intensificarea sau
eliberarea surselor de „ofertã nouã“. O administraþie lucidã ºi
„gospodãreascã“ ar fi procedat mãcar „cu instinct“ dacã nu „cu minte”,
adicã ar fi abrogat de îndatã legile cu caracter caduc care împie-
dicã vânzarea înainte de un anumit termen (gen Legea 112) ºi, deo-
potrivã, ar fi accelerat retrocedãrile în naturã dar în stratul pieþii
curente (case mici ºi medii) nu, aºa cum s-a fãcut, în domeniul „blo-
curilor“ ºi al palatelor; apoi, ar fi introdus stimul fiscal pentru „antre-
prenorii de locuinþe ieftine“ ºi pentru cei care construiesc în regim
ipotecar. La noi, s-au preferat „restrângerile“. Dar vor fi ele persis-
tente, adicã se vor menþine ºi mâine? Având în vedere recursul la
metoda „în douã ape“ specificã României, este probabil cã nu: ºi
probabil cã atunci când un ºir de „proiecte de cartiere“ astãzi încã
aflate pe planºete vor cãpãta contur, „restricþiile “ se vor înlãtura ºi
banii eliberaþi vor intra în buzunarele gata pregãtite. Aceasta va
înseamnã cã, în 2005, nu s-a produs decât o amânare contextu-
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alã, întrebuinþându-se o soluþie ce constituie doar o etapã dintr-un
scenariu cunoscut, o anexã a „ideologiei consumului dirijat”. 

PARADOXUL „INTEGRÃRII“:
ATRACÞIE PRIN DEFICITE

Abia consumatã, etapa ceremonialã va întãri, paradoxal, „mi-
tologia integrãrii“ ce a devastat literalmente piaþa imobiliarã din Româ-
nia în perioada recentã. Numeroaselor rumori, multe fãrã nici un
suport, ºi legendelor ce emoþioneazã o populaþie lacomã care, în
doar câteva luni, a transformat o piaþã în expansiune necontrolatã
într-un domeniu al absurdului definit de o „dictaturã a vânzãtorului“,
li se adaugã acum certitudinea cã „integrarea se va produce cu si-
guranþã“ ºi cã „vin strãinii"! Dar înainte de toate, noi ar trebui sã
examinam fãrã iluzie cu ce contribuim pe o piaþã imobiliarã euro-
peanã care, în sine, este o piaþã de concurenþi ºi unde ideea în-
sãºi cã „investitorii“ vor veni în mod automatic ºi negândit în România
nu apare dacã nu existã argumente. Avem, deci, argumente spre
a interesa plasamentul imobiliar sistematic? ªi dacã avem, de fapt,
care vor fi valabile ºi ar reprezenta cote de interes mãcar pe un
termen rezonabil dacã nu chiar într-un fel stãruitor? Întâi de toate,
noi avem „argumentul preþurilor scãzute“, ceea ce nu înseamnã,
totuºi, cã acestea ar fi, în absolut, fãrã semnificaþie ºi nici temei ºi
cã, deci, ar fi loc ca sã mai creascã. Sunt, dimpotrivã, „mãrfuri“ ce
nu vor prezenta nici un interes ºi unde orice creºtere în valoare va
fi lipsitã de suport ºi fãrã alte consecinþe decât cele negative, tra-
ducându-se în „greu vandabile”. „Investitorii“ ce se invocã nu vor veni
în România sã cumpere apartamente de bloc! În schimb, aceºtia
vor arãta îndemnãri cãtre terenul agricol care, aici, costã încã
450-600 E/ha în vreme ce în Cehia se achiziþioneazã cu aproxima-
tiv 5000 E, în Italia cu minimum 6000 ºi în Polonia cu 6-7000 E/ha.
„Preþ scãzut“ este încã terenul intravilan rural, inclusiv cel care
defineºte regiunile „cu potenþial turistic“ ori pur ºi simplu pitoreºti,
dar potrivite unor proiecte ce nu ar costa mult ºi, deci, ar putea
aduce profit mulþumitor. Nu exagerat de scumpe, ºi, deci, interesante
ar mai fi hoteleria, pensiunile, unele „imobile de prestigiu“ („casele
boiereºti“ urbane) ºi, de regulã, clãdirile „cu personalitate ºi carac-
ter“, domeniile rurale, conacele, chiar ºi unele castele, care apar
acum prin „retrocedare“ ºi se vor vinde fiindcã „suferinþa urmaºilor“
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ce nãzuiesc sã locuiascã în „casa strãmoºilor“ este, în procent ridi-
cat, o simplã poveste pioasã. Apoi, urmeazã, paradoxal, „deficitele“,
adicã tematica unde existã cerere încã nesatisfãcutã ori constan-
tã. În aceastã materie, „deficitul locativ“ tradus în dorinþa „burgheziei
tinere“ de a trãi altfel decât în comun este evident într-o þarã unde
„obsesia proprietãþii“ (atitudine tradiþionalã ºi „frustrare istoricã”) este
cronicã ºi nu se va modifica prea curând. Aceasta înseamnã cã „tema
noilor cartiere“ conþinând case pe pãmânt cu preþ de pânã la
80-120.000 E va atrage ºi va constitui un izvor ce va curge circa
un deceniu fãrã a se consuma. „Deficitare“ mai sunt „cartierele de
depozite“ ori „depozitele“ în sine (vechea boalã a Estului, care, din
1995, când se observase, nu s-a corectat prea mult), magazinele,
inclusiv hypermarket ºi „Mall”, care aici constituie o modã ininteligi-
bilã încã pentru occidental. În fine, cam tot ce include civilizaþia con-
sumului ce pare a defini omul român mãcar în aceastã etapã.

În sfârºit, elementul ºocant, constituit de „argumentul ma-
rilor investiþii“. Pe aceastã temã, noi avem nu doar potenþial ci
ºi proiecte suspendate ce vor interesa, cu siguranþã (Canalul
Dunãre — Bucureºti, care, în sine, aduce dezvoltãri imobiliare evi-
dente ºi consecinþe ce s-au analizat foarte rar ºi fãrã un rãsunet
corespunzãtor).Dar potenþialul rãmâne capital, mai ales când se
întrevede anvergura cu caracter de unicat. Când mâine, se va agre-
ga ºi se va înþelege obligaþia de a constitui „Noul Bucureºti“, ce va
organiza desfãºurarea de megapolis care, în nordul vechii Capitale,
se produce încã haotic, ºi care, poate, va constitui cea mai mare
investiþie europeanã a deceniului viitor, ideea însãºi cã avem argu-
ment „mic“, cu dezvoltare limitatã ºi de interes pasager va putea fi
privitã cu neîncredere ºi chiar ignoratã, dupã cum meritã.

Acestea sunt încheieri ce ne vor întãri în ideea cã nu venim
fãrã argumente într-un mediu unde sentimentalismul este cultivat
doar la spectacolul de opereta. Dar fi-vor acestea un reazem ade-
vãrat ci doar încã o amãgire ce se repetã ciclic în istoria noastrã,
de „lume paralelã”? La drept vorbind, este cu neputinþã a se antici-
pa nici mãcar în datele generale. Însã efectele iluziei întreþinute
existã aceasta, ºi se întind într-un fel hipertrofic ºi parazitar, ridi-
când nu doar temperatura socialã ci ºi risipind bani ºi energii smul-
se de la aplicaþia potrivitã.

Febra, întãritã, ce urmeazã va fi, în chip firesc, consecinþa
fenomenelor în curs acum ºi, de fapt, un efect al „sindromului de
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integrare înainte de integrare“ ce caracterizeazã, în ansamblu,
economia de la noi. Conform obiceiului local, acela de a urmãri nu
acumularea ci speculaþia, este indiscutabil cã vedeta în materie de
atras bani va fi speculaþia cu terenuri de construcþie, intensificatã
ºi de limbajul esopic al autoritãþii publice, din ale cãrei propoziþiuni
indistincte rezultã proiecte, doar posibile, cu aspect gigantesc ºi care
ar putea aduce câºtiguri speculative considerabile, care doar se su-
gereazã fãrã a se face promisiuni. Va fi, fãrã îndoialã, apogeul unui
gen de Caritas imobiliar unde intrã, în acelaºi timp, legenda „zonei
metropolitane“, nãscocitã recent în felul unui El Dorado peri-dâm-
boviþean, ca ºi poveºtile privitoare la iminentul Aeroport de Sud al
Bucureºtilor, ce se va începe curând crescând peste noapte, ºi
veºnicul Canal de navigaþie dintre Dunãre ºi Bucureºti, despre care
se viseazã ca în felul unei desfãºurãri savante, „olandeze“. Însã ima-
ginea de scenografie neconþinutisticã se întrevede. Acestea, fiind
investiþii ce vor trebui începute sau încheiate cândva, sunt, de fapt,
niºte „certitudini fãrã timp“ ºi este curatã aventurã sã ne închipuim
cã va începe în curând ceea ce nici nu s-a organizat încã sau, pre-
cum în cazul „Canalului“, stã abandonat de 15 ani. Ca ºi în anii re-
cenþi, dar cu o anumitã creºtere de temperaturã moralã, mitologia
integrãrii va continua, deci, sã organizeze, în mod greºit, piaþa imo-
biliarã care, poate mai mult decât înainte, se va manifesta cu o anu-
mitã nervozitate, arãtând decepþie.

Apoi, cu cât va trece timpul, se va observa cã „fondurile uriaºe“
se lasã aºteptate ºi cã — la fel ca în orice perioadã de re-aºezãri —
existã mai ales „orizont de aºteptare“ ºi iluzii ºi numai câteva pre-
viziuni confirmate. Cãci, de fapt, România însãºi este o piaþã atipicã
ºi poate chiar un experiment economic, unde, ca ºi la alþii, integrarea
produce ºoc „înainte de integrare“ dar unde soluþia localã este atât
de puþin dezvoltatã încât, pe interval mediu, procesele de ansam-
blu vor avea acelaºi caracter indecis. Esenþial este sã spunem acum,
contrazicând pe cei care avanseazã cu frivolitate desfãºurãri pre-
cise însoþite de procente nediscutabile, cã, astãzi, prognosticul ire-
ductibil nu poate fi decît o mixturã de „confuzie ºi iluzie“. Suntem
într-una dintre perioadele de „mediu specific nedesluºit“ care s-ar
putea, în câþiva ani abia, sã se aºeze într-un chip încã nedefinit,
creând, poate abia atunci, cu adevãrat o „piaþã imobiliarã“ pe care
acum nu o avem în sensul propriu deºi noþiunea se întrebuinþeazã,
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descriind, la rândul ei, o realitate formalã printr-o formulare cu aspect
de scenografie.

„CELE DOUÃ ROMÂNII“
ªI „EFECTUL DE FERICIRE“

În tematica „locuinþei“, imaginea „celor douã Românii“ se con-
firmã ºi se întãreºte. Întâia dintre acestea se defineºte prin locuinþa
popularã ºi se traduce prin noþiunea de „apartament“, invocatã ade-
seori cu o stãruinþã apropiatã de obsesie. Aºa-numitele „apartamente
de bloc“, de fapt o piaþã de locuinþe mediocre ºi strict utilitare, îºi
menþin gradul de atracþiozitate foarte ridicatã, fiind, pânã la urmã,
unica soluþie plauzibilã pentru „România care munceºte“, deºi o oare-
care prudenþã a cumpãrãtorilor existã deja ºi agraveazã situaþia para-
doxalã a acestui segment unde involuþia preþurilor a început sã se
observe, mai ales în capitalele de provincii. Explicaþii existã, fiind destul
de diverse. Întâi de toate, piaþa de „locuinþe standard“ depinde de
consistenþa „robinetului de bani“, adicã de lãrgimea accesului la cre-
dit ipotecar; cãci aceasta este categoria ce reacþioneazã, de obi-
cei, cel mai sensibil la decizia administrativã în materie de finanþare.
De fapt, aceasta este, ºi rãmâne, unica soluþie pragmaticã de vreme
ce absenþa altor „surse“ (cãci tineretul ºi salariatul nu economisesc
fiindcã nu se poate) apare drept evidentã.

Acum, diferenþierea între „oraºul bogat“ (parcuri reziden-
þiale, cartiere „sanctuar“, zone tradiþionale etc) ºi „oraºul po-
pular“ se impune categoric ºi va aduce, peste doar câþiva ani, o
„ghettoizare“ a cartierelor foste muncitoreºti ce va impune, peste
alte intervale, decizii radicale în aceastã tematicã ºi poate chiar corecþii
urbane astãzi greu de anticipat. Aici, vom avea cu siguranþã cote
stabile, cu descreºteri mãrunte, indiferent de oraº, fiind ceva mai
drastice în zonele periferice ori fãrã speranþã de a se dezvolta mãcar
minimal.

Însã aceastã lume de „periferie socialã“ nu doar topograficã,
abia dacã se întrevede pe tabloul general unde vedeta, inclusiv cu
participare oficialã, rãmâne „componenta rezidenþialã"; aici încap cu
precãdere „dezvoltãrile“ în forma unor „parcuri“ (crescute, câteoda-
tã, chiar în locul fostelor parcuri cu copaci ºi vegetaþie) ºi blocuri
de apartamente, denumite „condominium“. Procesul nu începe acum
ci doar se desfãºoarã ºi se întãreºte. „Construcþiile noi“ îºi menþin
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încã accentul pe ideea de „lux românesc“ sub forma aºa-ziselor „car-
tiere de vile“, în realitate niºte simple „dezvoltãri“ care, în SUA, sunt
locuite de populaþie medie sau de „plasatori“ strãini. Apare însã, destul
de târziu, ºi ideea „casei accesibile“, o temã asupra cãreia antre-
prenorul român încã nu a reflectat cu seriozitate, dar va trebui sã
o facã datoritã scãderii procentului de „bogataºi extravaganþi“, ce
s-au aºezat pe la rosturile lor, aici sau aiurea, cumpãrând, de re-
gulã, cu o largheþe de mânã ce traduce usurinþã în a dobândi averi
nemeritate. Aceasta ar putea sã devinã „afacerea câºtigãtoare“ într-un
viitor indefinit dar, în orice caz, nu în imediat cãci piaþa plãtitorilor
„cu bani mulþi“ încã nu a ajuns la saturaþie. Nu altfel, dar cu o
„încãlzire“ emoþionalã mai scãzutã vor fi tratate ºi aºa-zisele „aparta-
mente de clasã“ (cu precãdere în condominium, potrivite pentru „omul
înlesnit") ºi eterna „vilã“ (alt mit românesc), de fapt o construcþie
oarecare, înºiruitã în plantaþiile de „kibbutzuri de lux“ de la mar-
ginile Bucureºtilor ºi ale principalelor oraºe cu miºcare intensã.
Un anumit echilibru nu se întrevede în materie de preþuri atâta vreme
cât doctrina declaratã de oficialitãþi este aceea de a „îndestula pe
cei care dispun de bani“, element ce va aduce, „poimâine“, o îngustare
de cerere ºi, deci, convulsii în vânzarea de reºedinþe. Deocamdatã
acestea sunt doar perspective prea îndepãrtate ca sã se ia în cal-
cul atâta vreme cât dominaþia clipei ºi a câºtigului imediat se impune.

„Rezidenþialul“ rãmâne o temã de închiriere aproape în exclu-
sivitate pentru „colonia strãinã“ de la noi. Aceasta doar este capa-
bilã sã plãteascã sumele exorbitante care se solicitã aici pentru o
„residance a louer“ cãci strãinul cumpãrã mai rar ºi se rezumã la
folosinþã temporarã ce traduce lipsa de „înrãdãcinare“ ºi voinþa de
a fi liber sã se retragã atunci când pofteºte. Localnicii nu plãtesc
chirii „rezidenþiale“ (aici calitatea dã nota) ci simple „locuinþe“, adese-
ori asemãnãtoare cu ceea ce defineºte orice margine de capitalã eu-
ropeanã cãci ºi la noi autohtonul muncitor se dislocã ºi este împins
nu doar în periferie ci ºi în sub-istorie.

Tabloul geografiei de valori rãmâne în esenþã nemodificat deºi
la suprafaþa „bursierã“ desfãºurãrile sunt, în continuare, intempera-
te iar senzaþia de derutã impresioneazã prin amploare. Dar ca ºi
ieri, ºi poate nu ca ºi mâine, directiva de înaintare este de a face
pe sãraci ºi mai sãraci iar pe bogaþi ºi mai înstãriþi. „Polariza-
rea“ fiind doctrinarã, rezultã ca iniþiativa în folosul oligocrat se tradu-
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ce în toate ramificaþiile sistemului de întrebuinþare a banului ºi a muncii
naþionale ºi, în consecinþã, nu vor fi, într-un viitor oarecare, nici un
fel de modificãri în materie de concept atâta vreme cât Stãpânirea
„se întoarce cu faþa la popor“ numai pentru a vedea, constatativ,
lipsurile, declasarea ºi descurajãri diverse ce îi creeazã o mentali-
tate de înfrânt. În fenomenal de bine — orânduitul „joc de biliard“ ce
ne defineºte azi, soarta „masselor“ nu rãmâne decât aceea a unui
spectator cu mâinile legate ºi abia arareori a unui mic ºi nesemnifi-
cativ cotizant, cu bani puþini, ce nãdãjduieºte sã câºtige peste noap-
te ºi sfârºind prin a fi confiscat în iluzie. Dacã principiul ar fi fost
altul, atunci era cu neputinþã a se putea vinde aici reºedinþe, de as-
pect quasi-oribil, la preþuri ce depãsesc cu mult palatele aristocra-
tice din Occident ºi, în acelaºi timp, locuinþa „rezidualã“, clãditã la
repezealã în Vechiul Regim — adeseori un simplu bârlog aºezat pes-
te numeroase alte bârloguri — sã ajungã a însemna bani câºtigaþi
în mulþi ani dar fãrã nici un fel de cheltuialã de supravieþuire. Dar,
cu toate acestea, realitãþile se înfãþiºeazã în continuare în felul unei
coexistente stranii de „piaþã popularã“ ºi de „piaþã de lux“ de parcã
astfel de unitãþi nu ar comunica ºi, mai mult, s-ar gãsi pe planete
diferite.

Creºterile de preþuri în „piaþa popularã“ pentru locuinþe în
apartamente de bloc au fost, în numai doi ani, (iulie 2003 — iulie
2005) de peste 250 %, în Bucureºti, ºi de peste 150-200 % în
majoritatea municipiilor din România. Aceastã escaladare nu s-a pro-
dus nicãieri în Europa, în ultimii 15 ani ºi într-un interval atât de scurt.
Dacã existau strategii de dezvoltare a pieþii de locuinþe ieftine ºi interes
pentru completarea ritmicã a ofertei pe piaþa imobiliarã acest dezechili-
bru, cu consecinþe pe termen lung, nu s-ar fi produs. 

În acest moment, fiindcã peste 90 % din achiziþiile pe aceastã
piaþã se executã prin credit ipotecar (ceea ce însemneazã vânzarea
„muncii naþionale“ pentru 20-25 de ani viitori), majoritatea clasei sala-
riale medii nu are acces la o locuinþã iar din procentul de peste 30
% dintre românii care trãiesc la limita sãrãciei (în special tineret neca-
lificat sau în curs de calificare) nici unul nu poate spera, în urmã-
torii cinci ani, cã va avea un acoperiº deasupra capului. 

În Bucureºti, preþurile apartamentelor „de cartier muncito-
resc“ depãºesc cu aproape 50% preþurile din Sofia ºi se apropie
de preþurile din Belgrad, capitala unei þãri aflatã într-o crizã imobi-
liarã fãrã precedent deoarece a trecut printr-un rãzboi. O valoare
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de aproximativ 40.000 E pentru un apartament modest de douã
camere, utilizat de o familie cu copii, traduce mai mult decat între-
gul venit al acestei familii timp de 120 de luni, adicã pe zece ani,
fãrã ca în acest timp sã existe posibilitatea sã se cheltuiascã mãcar
un leu, nou sau vechi. Aceasta — în timp ce la Viena un apartament
de 2 camere în aria centralã se poate cumpãra ºi cu 80.000 E,
aproape preþul unui echivalent în cuprinsul Centrului Civic din
Bucureºti. În acelaºi timp, piaþa aºa-numitã „de lux“ a atins cote in-
credibile, care depãºesc cu mult valorile occidentale din cele mai
scumpe oraºe europene. În Bucureºti ºi în „satul miliardarilor Pipera“
existã în mod curent „vile“ (în stil local) care se vând cu 2,5- 4 mi-
lioane de euro, piaþa arãtând ºi proprietãþi ce se negociazã la cote
absurde de pânã în 10 milioane de Euro. În aceastã varã, pe co-
perta celebrei publicaþii imobiliare „Propriétés en France“, vedeta
sezonului era un splendid castel din secolul al XIX-lea, perfect con-
servat, având peste 40 de încãperi, o þinutã ireproºabilã prin aºezare
ºi stil arhitectural ca ºi prin poziþia în mijlocul unui parc de peste 8
hectare; aflat în apropiere de Paris, acesta se putea cumpãra cu
aproape 8 milioane de Euro, un preþ corectabil, pânã la urmã. 

„PIATRA SCANDALULUI“ —
„BÂRLOGURILE SUPRAPUSE”

Cea mai însemnatã dintre temele „populare“, ce constituie un
fel de „piatrã veºnica a scandalului“ nu doar în Bucureºti, o reprezin-
tã situaþia apartamentelor pentru locuinþã în block — haus, aºa-numitele
„apartamente — standard“. Reziduu al Vechiului Regim, ºi de aceea
interpretate ca fiind „blocuri comuniste“, acestea ilustreazã de fapt
un proces aproape universal de dezvoltare urbanã sub presiunea
industrializãrii ºi nu aparþine nicidecum unei anumite epoci ori
stãpâniri. Accelerate atunci când oraºele îºi preschimbã mecanis-
mul economic fundamental, aceste investiþii, de obicei finanþate de
cãtre Stat, se subþiazã în intensitate ºi chiar se suspendã în epoci
de recesiune a industriei naþionale ori atunci când însãºi orânduirea
economicã se modificã. Astfel se ºi explicã încetarea acestei „dezvol-
tãri pe verticalã“ în cartiere-dormitor, care, devenind astãzi inu-
tile din perspectiva finanþatorului tradiþional, nu mai este nici mãcar
prevãzutã în calcule de natura „protecþiei sociale“. Confundatã ade-
seori cu noþiunea, electoralistã, a „locuinþelor“ pentru tineri, construc-
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þia de blocuri pentru familia de muncitori ºi populaþie recent urba-
nizatã dispare ca obiectiv al Statului ºi, deopotrivã, ca materie de
piaþã imobiliarã specificã. Rãmâne doar „fondul imobiliar de supra-
vieþuire“ alcãtuit din construcþii cu o vechime de câteva decenii care,
într-o perspectivã nu îndepãrtatã, vor deveni aproape inutilizabile.
În aceastã materie, diferenþierile sunt galopante ca ºi tendinþele
„regionale“. În vreme ce „cartierele tradiþional muncitoreºti“, se în-
dreaptã cãtre o semi — ghettoizare tradusã în valori prea puþin fluc-
tuante dar descrescãtoare lent, „fondul imobiliar de concept Cen-
trul Civic“, unde se includ, pe lângã aria, de o impresionantã lãrgime,
desemnatã de aceastã noþiune, ºi mondenele cartiere de Nord (în-
vecinate cu mari ºi costisitoare „dezvoltãri“ rezidenþiale), îºi menþin
cota ridicatã ºi preþurile în creºtere treptatã, cãci existã ºi argu-
ment dar ºi bani ce le susþin. 

Iluzia cã vom avea „o însãnãtoºire prin scãdere de preþ“,
apãrutã la mulþi dintre ce îºi amintesc cu nostalgie preþurile astãzi
„derizorii“ ale apartamentelor de acum câþiva ani, va rãmâne defini-
tiv o simplã iluzie atâta vreme cât strategie centralizatã în aceastã
direcþie nu existã ºi nici nu mai poate fi posibilã. Cu toate acestea,
soluþii ar fi existat. Dacã Statul ar fi transformat CEC-ul într-o bancã
pentru locuinþe populare ºi ar fi susþinut, cu dobânda scãzutã, con-
strucþia de clãdiri — tip printr-o Casã Naþionalã pentru Locuinþe iefti-
ne, combinând principiul românesc al anilor 30 cu principiul austriac
al bãncii „populare“, efectul ar fi fost imediat ºi vizibil. Aceasta spre
a nu menþiona tot atât de tradiþionala soluþie a „caselor de firmã“,
practicatã ºi la noi în vremea lui Carol al II-lea ºi care încuraja com-
paniile sã construiascã, din fonduri reportate din impozitul datorat,
locuinþe pentru salariaþii proprii, ulterior plãtitori de chirie stabilitã
printr-un fel de „plafon de mercurial”.

Dar, din pãcate, astfel de fenomene rãmân în cãrþi ºi în istorie.
Divizarea socialã reflectatã în materie de locuinþã devine izbi-

toare acum ºi, probabil, ireversibilã. Alãturi de cartiere aflate în prag
de ghetto, oraºul rezidenþial începe sã se defineascã tot mai hotã-
rât. Doar puþine categorii de clãdiri rãmân încã într-o situaþie ne-
definitã ºi între acestea cele mai evidente sunt apartamentele din
block — haus tradiþional ºi din vila ridicatã acum ºaptezeci de ani.
Dar când ºi partea „îmbãtrânitã“ ºi sãrãcitã, ce locuieºte fantoma-
tic în aceste clãdiri, va pleca prin vânzare ori va dispãrea biologic,
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„noua clasã“, cu toate generaþiile ei, se va instala definitiv aici, sub-
stituind burghezia liberalã iniþiatoare.

„MARELE BOLNAV AL EUROPEI“
Chintesenþa de societate româneascã pe latura incapacitãþii

de a se dezvolta, Bucureºtii reprezintã, ca ºi pânã acum, un ames-
tec de planuri parþiale ºi incoerenþe ºi de stãruinþã administrativã
în direcþiile cele mai puþin potrivite. Impresia de incompatibil între
„proiectul ideal“ ºi înþelegerea umanã se adânceºte de la o zi la alta.
Fiind un organism viu cu tendinþã definitã, oraºul se strãduieºte sã
evolueze în chip organic fãrã a reuºi cãci în materie de administraþie
ºi, prin urmare, de decizie, aceste nãzuinþe rãmân impermeabile ºi
se dispreþuiesc chiar ºi atunci când se întrevãd sau se bãnuiesc.
Din aceste despãrþiri brutale, între „natura istoricã“ ºi „interes uman
de context“ rezultã criza uimitor de profundã pe care o trãieºte
aceastã colectivitate aflatã în derivã. Inventarul de program nega-
tiv, de lacunã ºi de deficienþã este impresionant, constituind, de fapt,
o listã astronomicã de situaþii rãmase nerezolvate. 

"Sindromul de oraº suprasolicitat“ se menþine ºi se agraveazã
aproape cu fiecare zi, aceasta fiind nu o chestiune „de trafic“, cum
se considerã de obicei dar greºit, ci un ansamblu de elemente foar-
te diverse, toate în stare hipertroficã, reclamând nu o corecþie ur-
banã — astãzi cu neputinþã de întreprins — ci un concept nou ºi o
altfel de viziune decât sunt capabile autoritãþile de pânã acum. Oraºul
îºi cautã încã un „centru-sanctuar“ ºi aceastã lipsã a unui „City" —
ce se putea afla, în anii '30, acolo unde se stabiliserã Banca Naþio-
nalã ºi Bursa — astãzi nu se mai poate imagina. Ipoteza cã Piaþa
Victoriei va putea deveni, în curând, acest spaþiu emblematic, este
credibilã dar aproape inaplicabilã cãci aceasta ar presupune o alt-
fel de concentraþie între „locuinþã“ ºi „spaþiu instituþional“ decât s-a
croit odatã cu restructurarea de acum douãzeci de ani. 

Lipseºte, pânã la urmã, strategia realistã de dezvoltare înlo-
cuitã de acþiune în minor ºi vernacular, fãrã o imagine clarã din alti-
tudinea ansamblului ºi din viitor. Ceea ce pare cã dezvoltã oraºul
(sub forma unor cartiere de „lux à la roumain“ pentru bogãtaºi) nu
va constitui decât petice colorate într-o texturã nepotrivitã. Apoi, pro-
iectele faraonice inutile, precum sunt ideile de pasaje „supra-tera-
ne“ care introduc forme futuriste, americane ºi japoneze, într-un oraº
a cãrui þinutã ce diferenþiazã este datã de case mãrunte ºi de vile
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de burghezie. Aceasta confirmã impresia cã nu întâmplãtor nici unul
din „cartierele clasice“ nu a fost declarat „rezervaþie urbanã“ ºi s-au
putut sfãrâma nu doar tradiþie de locuire ºi de mod de viaþã ci ºi
valori ce puteau deveni, dacã se valorificau cu inteligenþã, exemplu
ºi product comercial, cum este pretutindeni în lume.

Dar, din pãcate, masacrul urbanistic continuã ºi ia amploare
de la un an la altul. Dupã ce, în doar câþiva ani, Parcul Jianu (cunos-
cut mai încoace drept „Cartierul Primãverii") a devenit dintr-un splen-
did concept orãºenesc autohton — un spaþiu heteroclit, de locuinþe,
sedii de bãnci ºi de companii, restaurante ºi „blocuri de lux“ abso-
lut dizgraþioase, a venit rândul ºi Pieþii Aviatorilor sã suporte pova-
ra unui bloc monstruos de birouri care în nici un oraº civilizat de pe
glob nu ar fi apãrut cu atâta violenþã sfidãtoare. Fenomenul continuã
sub forma unor „proiecte“ salutate în mod triumfalist de autoritãþile
ce adâncesc procesul de desfigurare a unui oraº ce dã adeseori
sentimentul cã este abandonat. Unele sunt în sine extravagante cãci
într-un Bucureºti care, prin risc seismic, este fãrã îndoialã „marele
bolnav al Europei“, ar urma sã se ridice blocuri cu apartamente de
lux având de la 24 la 50 de etaje, valorificând, într-un plan subþire,
„terenul viran“ ce va deveni, astfel, Proiectul Esplanada. Sunt formule
inadecvate ºi parþiale ce rup cu totul echilibrul extrem de fragil al
unui oraº ce avea nevoie de proiect clar, în folos public, ºi nu de
„creaþii de laborator ocult“ ce nu aduc folos decât unui numãr definit
de participanþi la „investiþie“. Principiul este, în materie de Bucureºti,
greºit ºi, totuºi, implacabil. În loc sã se dezvolte armonios, organic
ºi echilibrat, oraºul este supus unui „joc de biliard“ periculos ce nu
rezolvã nimic dar complicã ºi mai mult starea lui în viitor. Astfel încât
împrejurarea cã nu avem nici o „strategie de brand turistic“ ºi nu
înþelegem cã poþi sã câºtigi bani din proiect inteligent, abandonul
„centrului istoric“ acoperit de praful nesfârºitelor dosare ºi al maºinii
de tocat fonduri pentru interminabile proiecte, decãderea satului
Pipera ºi ascensiunea satului Bãneasa (fenomen doar amânat însã
adus acum în faza de acceleraþie cu participarea banului public) nici
mãcar nu mai sunt excepþii ci regulã. Apogeul acestui mecanism
straniu care nu doar cã „lucreazã“ pentru o categorie restrânsã,
ca în statele sud-americane, dar creeazã ºi iluzie ºi „legendã imo-
biliarã“ îl constituie aºa-numita „zona metropolitanã Bucureºti“, ce
va modifica radical nu realitatea ci percepþia asupra pieþii imobiliare
pe o suprafaþã cu raza fenomenal de largã.
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„ZONA METROPOLITANÃ“
— UN ALT „CARITAS“

Ca ºi în alte perioade, dar cu o intensitate incomparabilã acum,
mulþimea de „legende de îmbogãþire“ va creºte uimitor de mult, iar
dintre acestea cea mai puternicã va fi „povestea marilor câºtiguri
din Zona Metropolitanã“. Încã de acum, aceasta este socotitã ca
fiind un fel de El Dorado, unde oricine ajunge sã aibã o cât de mica
suprafaþã de pãmânt îºi va înzeci aproape peste noapte „banul îngropat
în teren“. Aceastã febrã a cãutãtorilor de aur se va traduce prin
creºteri neverosimile de preþuri mai cu seamã în materie de teren
agricol, unde speculatorul amator este motivat de valorile „scãzute“
de acum ca ºi de calculul absurd dupã care în alte pãrþi, unde apar
„investiþii“, se primeºte o sumã de zece-douãzeci de ori mai ridicatã.
Este un alt „efect Caritas“, a cãrui originã nu este exclus sã fie în
aceleaºi proceduri de „conspiraþie economicã“ prin atragere de bani
în principiu piramidal, aºa cum s-a mai întrebuinþat la noi. Dar, de
fapt, însãºi ideea „zonei metropolitane“ înþeleasã ca o sursa de spe-
culaþie ºi, deci, de câºtig rapid, este lipsitã de orice suport. A trans-
forma Bucureºtii de azi într-un Oraº gigantic cu o suprafaþã de nouã
ori mai întinsã decât aceea de azi(!!?), „urbanizând“ deci tarlale unde
ieri se cultiva grâu ºi porumb ºi transformând totul într-o maºinã
de fãcut bani este atât de iluzoriu încât nici nu sunt trebuitoare prea
multe informaþii generale spre a se constata imposibilul. Pretutin-
deni în lume preþul terenului „inactiv“ din punct de vedere imobiliar
creºte atunci când se modificã destinaþia ºi i se adaugã utilitãþi ºi
proiect uman rezonabil, aºadar abia atunci când „terenul se civi-
lizeazã“. Cât ar trebui sã se cheltuiascã aici, spre a împânzi cu reþele
de alimentare cu apã, cu electricitate ºi cu gaze naturale un Bucureºti,
ipotetic, de nouã ori mai mare decât cel de acum, unde, azi, sunt
cartiere ce primesc apã de la ciºmea ca pe vremea lui Pake
Protopopescu ºi se încãlzesc cu vreascuri smulse dintr-un gard? O
anumitã „amenajare de teritoriu“ va fi, însã, fãrã îndoialã, dar pe
întinderi definite, destul de restrânse ºi cunoscute încã de pe acum.
Acolo doar preþurile vor „exploda“. Iar celelalte? Se vor adãuga „jocu-
lui la ruleta imobiliarã“, noul bingo al acestei populaþii care iubeºte
sã fie minþitã frumos.
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UN PERICOL: „ISTANBULIZAREA“
BUCUREªTILOR

Mulþi conteazã astãzi pe o dezvoltare a Bucureºtilor în virtu-
tea investiþiilor strãine aduse de „integrarea europeanã“ dar uitã cã,
faþã de acum ºapte-opt ani când aproape de 80% din banii „strã-
ini“ veniþi în România treceau prin Capitalã filtrându-se aici, diversifica-
rea plasamentelor regionale a crescut în proporþii incredibile ºi se
va dezvolta cu certitudine în aceastã direcþie. Mai mult chiar, „inte-
grarea“ este posibil sã aducã ºi un dezastru social în materie de
Bucureºti, pentru care noi nu suntem nicidecum pregãtiþi. Dacã „direc-
tiva Bolkenstein“ ce ar trebui sã reglementeze nu doar „dreptul de
munca“ în Occident ci ºi plãþile la nivelul „þãrii de originã“ va intra în
vigoare, atunci masse uriaºe de provinciali români, privaþi de acce-
sul la Europa, se vor îndrepta în valuri cãtre „sanctuarele locale
bogate“ între care Bucureºtii sunt pe întâiul loc. „Istanbulizarea“ aces-
tui oraº (cu aflux de sute de mii de persoane „noi“ în fiecare an) va
gâtui practic viaþa socialã ºi va crea o crizã de locuinþe de câteva
ori mai intensã decât cea de acum. Nu-i exclus ca, în aceeaºi manierã
ca ºi la Istanbul, micile sate periurbane sã se transforme în alcã-
tuiri diforme, între bidonville ºi kitsch orãºenesc, stricând orice ipotezã
de a se dezvolta sistematic un oraº aflat, în orice caz, într-o crizã
istoricã ºi aproape dezechilibrat ca dupã un rãzboi. 

DIRECTIVA „SUD-AMERICANIZÃRII”
Ansamblul pieþii imobiliare naþionale este încã tulburat de o

seamã de elemente ce definesc „mediul de afaceri“. Acesta nu este
compatibil cu o dezvoltare socialã armonioasã iar din punct de ve-
dere economic constituie o piedicã incredibil de stãruitor conserva-
tã. „Incompatibilitatea“ trebuie explicatã. Ea nu se referã strict la
operaþiunea „de integrare“ ce se invoca obsesiv cãci aceasta ar tre-
bui sã fie doar un mijloc ºi nu un scop formal, cum pare-se cã este,
ci în întrebuinþare potrivitã a ceea ce este „potenþial“, valoare certã
ºi sursã de bunãstare socialã astfel încât acestea sã se traducã în
realitate ºi nu în raportul birocratic. Din nefericire, la noi se conser-
vã o viziune greºitã, de adaos incoerent ºi de privire parþialã când,
de fapt, ar fi trebuit sã se examineze ipoteze, oricât de neconvena-
bile, ºi sã se adopte, demult, strategii cu termen lung. Întregul este
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încã deficitar nu în legislaþie formalã ci în funcþionarea acesteia în
realitate ºi nu pe hârtie. Noi ne lãudãm cu sisteme „europene“ de
înregistrarea proprietãþii dar, în aceastã materie, nu avem cadas-
tru sistematic ci doar „provizoriu“ ºi, în acest domeniu, o birocraþie
despoticã ºi sfidãtoare ºi servicii scumpe, inutile ºi, adeseori, inexac-
te. De aici, dar ºi din corecþia succesivã ºi nepotrivitã de „legi ale
proprietãþii imobiliare“ decurge un regim de proprietate absolut nesi-
gur, unde încã multã vreme „suprapunerea de proprietari“ va mai
exista, conducând la interminabile acþiuni judecãtoreºti. În acelaºi
timp, continuã „împroprietãririle“ întreprinse fie prin decizie adminis-
trativã, unde, evident, „îngãduinþa fanariotã“ este suveranã, atunci
când nu ia forme moderne alambicate, precum ar fi nesfârºitul fe-
nomen de privatizare (acolo unde era ºi nu era motiv), de fapt „cel
mai lung ºir de afacere imobiliarã tãcutã“ din istoria României.
Adãugându-se fiscalitatea incoerentã, ce nu îngãduie a se lega eta-
pã de etapã în condiþii de afacere „în miºcare“ (ºi care, nu odatã,
ajunge a se confunda pânã ºi cu „tranzacþiile la bursã"); apoi, pre-
ponderenþa plãþilor ipotecare, în dauna „banului real“ ceea ce aratã
cã pânã ºi munca naþionalã ipoteticã este vândutã încã de azi pen-
tru câteva zeci de ani; atomizarea administrativã sub cuvântul au-
tonomiei locale ºi împiedicarea de la strategii de ansamblu ori mãcar
la întindere regionalã, echilibrate ºi pragmatice arãtând, în cele din
urmã, un teritoriu fãrã politicã definitã de amenajare ºi un sistem
de comunicaþii la nivel post-african — cu acestea se obþine imaginea
necontestabilã a unei realitãþi care, în imediat, se situeazã la distan-
þe astronomice faþã de descrierea ei pe hârtie, fãcutã ca un raport
din birou. 

Doctrina însãºi, ce cuprinde dezvoltare în folosul unei singure
clase sociale („clasa celor cu bani“) este tot ce poate fi mai eronat
într-o þarã unde perspectiva sud-americanizãrii pare cã nu se mai
poate înlãtura.
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