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LUMINI ÎN PERDELE DE FUM

Cartea ce public acum nu era planificatã ºi nu apãrea în proiect
nici mãcar în chip de ipotezã, aºa cum încã mai existã vreo cîteva zeci
de cercetãri, studii ºi eseisticã de feluri diferite, ce poate cã vor cãpã-
ta vreodatã un contur clar. Nici nu am întocmit-o cu entuziasm prea
din cale afarã cãci, stilisticeºte, nu mã reprezintã decît puþin ºi este,
de fapt, cea mai puþin artisticã dintre cãrþile mele de „imobiliar“, între
care, unele, sînt, mai degrabã, filosofie socialã ºi examen istoriografic
cu aspect semi-profetic. Aceasta, aºa cum se înfãþiºeazã, exemplificã
o anumitã denaturare ce reiese din constrîngeri: eseistul liber de pre-
judecãþi, însufleþit de o imaginaþie înaripatã se simte peste tot, poate,
dar se împiedicã de obligaþia de a expune cu obiectivitate ori, mai bine
zis, cu o anumitã neutralitate de raport cît mai impersonal.

Cãci aproape toate „contribuþiile“ de aci sînt la originã „rapoarte
de piaþã“, adicã o specie ce am introdus în România ºi am dezvoltat-o,
înainte de a se practica, astãzi, de cãtre alþii ce mã urmeazã fãrã a o
recunoaºte, cu un fel de excitaþie ºi lipsã de echilibru proprii neofitului
nedisciplinat intelectual. Într-un anumit sens, acesta este, ca ºi altele,
un caz tipic de „însuºire“ de concluzii spre a nu îi zice — cu o formula-
re ceva mai brutalã, ce nu prefer — curatã expropriere cum ºi observ
adesea, nu fãrã un sentiment de stupefacþie ºi chiar de iritare. Era, în
vara anului trecut, cînd, întorcîndu-mã de la Viena ºi învîrtind butonul
televizorului ca sã-mi dau seama ce se mai petrecuse „pe acasã“, am
auzit, la jurnalul de ºtiri un comentariu pe teme imobiliare susþinut în
mod energic de o junã de care nu mai auzisem pînã atunci. Fraza con-
dusã abil ºi formulãrile enunþate cu destulã repeziciune îmi plãcurã ºi
erau pe punctul de a-i da o notã ridicatã cînd mi-am dat seama cã, de
fapt, se reproducea, mot-à-mot, un studiu ce publicasem cu ceva timp
în urmã, înainte de a pleca din România. Astfel de episoade se produc,
astãzi, cu o anumitã ritmicitate ºi, în cele din urmã, au ajuns sã nu mai
enerveze — cãci trãim într-o epocã de neo-folklor de Coca-Cola — dar
mã consterneazã cînd „se preia“ în mod stupid, neînþelegãtor ºi cu o
iresponsabilitate abisalã faþã de concluziile copiate caricatural. Cãci, în
aceastã materie, existã nu doar „recidivã“ ci chiar „o metodã“.. Citesc,
adeseori, note de ziar ºi urmãresc emisiuni de televiziune ce conþin nu
doar idei, formule ºi concluzii, ci, în destule rînduri, chiar fraze întregi
ºi chiar paragrafe din ceea ce scriu ºi „declar“ ºi care, la mine, se înºirã
negru pe alb constituindu-se drept ceea ce ºi sînt, adicã document.
Cîteodatã apar „însuºite“ de cîte un personagiu, despre care n-a auzit
nimeni nimic, fragmente din analizele mele ºi chiar din cãrþile ce am
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publicat. Dar, bineînþeles, nimeni nu citeazã ºi nu se referã (cum ar fi,
ºtiinþificeºte, obligatoriu), la sursa ce „preia“, plagiazã ºi substituie fãrã
nici o reþinere.

În folklor, acestã manierã este regulã dar aici sîntem, totuºi,
într-un domeniu ce înseamnã proprietate intelectualã, precursorat, chiar
„patent“. Pentru mine, care, la biografia mea unde încap treizeci de ani
de viaþã publicã, nu mã mai mir de nimic în acest mediu incontinent,
pare a fi axiomã cã a-i recunoaºte meritele celui ce le are este curatã
extravaganþã. Dar în acest climat de „rãu românesc“ inevitabil unde a
trãi din sustragere este un fel de a doua naturã ajunge sã supere doar
„ideea stricatã“ cînd ajunge pe mîini proaste ºi pe limbã împleticitã. 

Adeseori „mã recunosc cu greu“.. Ceea ce, la mine, este sfor-
þare în a formula corect ºi, dacã se poate, memorabil puncte de vede-
re necondiþionate de interes mãrunt ºi creind, astfel, soluþie corespun-
zãtoare nãzuind la binele public, ajunge sã devinã, prin rapt ºi lucrare
de spirit nepricepãtor, o simplã „opinie de consum“ ce se înghite deºi
ar trebui sã se deteste. 

Sensul acþiunii mele a fost însã, întotdeuna, altul decît acesta. 
Cînd am început sã examinez piaþa imobiliarã, acum aproape cinci-

sprezece ani, publicînd atunci un ºir de articole destul de puþin „scor-
þoase“ (mai degrabã eseuri, la drept vorbind) nu mã gîndisem cã, oda-
tã, cîndva, acele simptome, ce descriam, vor fi comparate cu proce-
sele ce s-au încheiat, spre a le verifica soliditatea aºa cum se încerca,
pe vremuri, banul cu dinþii. Ceea ce scriam pornea din ideea de a face
binele, atît cît mã pricep, fãrã a ceda mãcar un milimetru vreunei în-
doieli oculte ori „învîrteli de context“.. Abia apoi venea, fãrã sã o fi luat
în calcul cu prea mare stãruinþã, certitudinea cã totul se verificã în
timp ºi se confirmã ori se respinge. În destule cazuri s-a dovedit cã
am avut dreptate. Cãci, la drept vorbind, comparate cu scenariile de
atunci, realitãþile de azi le întãresc îndeajuns de mult fiindcã, în ultimã
analizã, prognoza se supune probei veritãþii ºi asigurã credibilitate celor
ce o emit. 

La gândul cã, încã o datã, la fel ca ºi în alte rînduri, vom avea
ocazia sã citim, în materie de previziune imobiliarã, tot soiul de bizarerii
cu caracter de „analizã de piaþã“ intitulate pompos „consultanþã“ (cum
se observã adeseori cîte o publicaþie „cu caracter economic“) m-am gân-
dit, în decembrie 2003, sã elaborãm o prognozã chibzuitã, pe care sã
n-o tulbure nici accesul propagandistic ºi nici dramatizãrile larmoyante
ce se mai constatã în unele ziare ce nu fac decît sã încurce ºi sã împiedice
privirea clarã.

A rezultat, pe atunci, un document ce ar merita privit cu luare-
aminte ºi recitit spre a se pune alãturi cu tot ceea ce s-a desfãºurat
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ulterior. Aceea nu era, propriu-zis, o „estimare“ ci un „raport“ în spa-
tele cãruia stau, îndeobºte, atît statisticã ºi „studii de caz“ cît ºi progno-
zã economicã adaptatã „de la ansamblu la situaþiile particulare“; nu era,
de asemenea, o profeþie, cãci în materie de prognozã nu „lucrãm“ cu
vrãjitorii. ªi mai era — acum trebuie subliniat cu o linie groasã — cel
dintîi raport de prognozã anualã, imobiliarã, publicat vreodatã în
România. Citit acum, dupã cîþiva ani, el apare „construit“, organizat ºi
agregat corespunzãtor, ba, poate chiar, formulînd ºi maniera de expozi-
þie ºi metoda de lucru. De fapt, s-ar putea spune cã a creat disciplina.

Esenþiale sînt, în aceastã materie, cunoaºterea domeniului — în-
cepînd de la categoriile diversificate de operaþiuni ºi pînã la structura
socialã ce acþioneazã — apoi, potenþialul, ce desemneazã forþe interne
ce se vor consuma cîndva, ireductibil, ºi, în cele din urmã, obiectivele
generale cu caracter colectiv, mai direct spus „încotro se îndreaptã
ansamblul“. Inutil a se observa cã, spre a se obþine concluzii credibile
sînt necesare metode ºi practici întrunite, fiind obligatorii utilizãri de surse
ce provin „din toate direcþiile“. 

Aceasta era, la drept vorbind, doctrina care, atunci cînd deve-
nise „aplicaþie practicã“, mi-am închipuit cã va folosi ºi cã, deci, nu lu-
crasem nici de data aceasta în zadar. Însã efectul a fost mai profund
decît se anticipase cãci prognoza de atunci, ºocantã ºi prin caracterul
de prioritate, deveni, pentru cîteva sãptãmîni, cel mai comentat docu-
ment economic de început de an. De fapt, era cu neputinþã sã fie alt-
fel cãci viziunea temperatã, observaþiile precise ce vehiculau sem-
nificaþie socialã, decisivã, de fapt, într-o „piaþã polarizatã“ cum este „imo-
biliarul“ aici, la noi, ca ºi documentaþia adunatã în mod laborios ºi
specializat erau argumente solide ce se arãtarã valabile ºi au dat efect
pozitiv.

Dar într-un mediu dezordonat ºi aproape misticoid, unde rãsar
cele mai stranii ºi insolite legende ºi unde modul uºuratec în a se ex-
prima este frecvent deºi caragialesc, astfel de documente analitice ºi
moderate plac ºi intereseazã doar pe aceia care nu confundã „intere-
santul“ cu „senzaþionalul“. Cãci atîta vreme cît piaþa imobiliarã este o
lume ce vehiculeazã bani mulþi ºi unde se poate cîºtiga dar se poate ºi
pierde, adeseori tot atît de uºor, senzaþionalul ºi propagandisticul nu
creeazã perspectivã stabilã ci confuzie ºi ambiguitate, lãsînd — peste
realitãþi — perdele de fum ce adãpostesc personagii ce acþioneazã gang-
stereºte în lumina puþinã. La noi, cu cît apar fenomene mai intempera-
te ce cresc temperatura unui domeniu, cu atît se nasc ipoteze, basme
ºi fandacsie, ce acoperã faptele ºi împiedicã privirea sã pãtrundã mai
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departe de versiunea interesatã. Dar în aceastã materie, înainte de
a fi „analizã fãrã cusur“ ºi previziune clarã ºi necontestabilã, capitalã
rãmîne morala.

Tot ceea ce am dat, am dat cu încredinþarea cã foloseºte ºi, în
ultimã analizã, în aceste alcãtuiri nimic nu fusese ipotezã aventuristã
ºi nici „vrãjitorie“, ceea ce detest, la drept vorbind, ci viziune echilibratã,
privire socotitã ºi vorbã pronunþatã cu responsabilitate. Cãci, de fapt,
în acest domeniu, nu este loc pentru improvizaþie ºi micã învîrtealã balka-
nicã de felul încercãrilor ludice care vor sã vadã dacã „þine“ povestea.
Acolo unde se pun în joc (joc serios, adeseori grav, nu „jocul la ruletã“)
bani mulþi (dar „ce bani“ nu sînt mulþi?), mize de viaþã ºi multe iluzii
nu este permis a se spune, cu privirea inocentã, minciuna pioasã ºi es-
te dezonorant a se divulga concluzia „aranjatã“ ori îndemnarea plãtitã
spre a se face doar „aºa cum trebuie“, adicã în forma „convenabilã“.
În timp, totul se verificã ºi „se încearcã“ verificîndu-se în lumina realitãþii
incontestabile ce ajunge sã se configureze din virtualitãþi. 

Ca ºi în alte rînduri, voi spune ºi acum cã, în afarã de concluziile
ce rezultã clar ºi distinct dintr-o observaþie continuã a pieþii imobiliare
ce dateazã de aproape un deceniu ºi jumãtate, nu voi expune în public
nimic altceva decît ceea ce ºtiu precis ºi se verificã prin fapte nu prin
interes mãrunt, combinaþie sau „înþelegere“. Cãci, spre deosebire de
alþii, eu am, ºi în aceastã materie, ca ºi în altele, operã ºi „cotã“ ºi
stabilitatea acestora este obiectivul meu ireductibil ºi, de fapt, ceea ce
îmi propun cu precãdere. Cãci „a cîºtiga bani“, deºi mi se pare inerent
cînd existã „valoare“ ce trebuie plãtitã, nu este important decît atunci
cînd se cîºtigã cu onoare, cu efort ce traduce „lucru fãcut ºi înche-
iat“ ºi, mai cu seamã, contribuþie la Binele ce trebuie sã-l aducem
în lume din abstractul unde se gãseºte.

Iatã de ce, ºi de aceastã datã, concluziile ce m-am hotãrît sã pu-
blic aici meritã întîmpinate cu preþuire fiindcã, întîi de toate, dau senti-
mentul cã „vorbesc“ cu vocea lor, fãrã sã asculte de cîte un dirijor ocult. 

Dar pe lîngã aceste îndemnãri ce par, în lumea apucãtoare ºi ig-
narã de azi, a fi „de modã veche“, mai sînt ºi altele, cîteva, între care,
totuºi, ideea de acþiune socialã trebuie sã se sublinieze, cãci are în-
semnãtate ºi greutate. Cãci, la noi, înainte de a fi „afacere“ (ceea ce
ºi este, de fapt) „imobiliarul“ ilustreazã, într-o formã uimitor de conþinutis-
ticã, starea vieþii naþionale. Aci se reflectã, ca într-un „loc geomet-
ric“ de adaosuri ce par întîmplãtoare deºi nu sînt, toate componentele
ce au însemnãtate ºi conteazã istoriceºte ºi care, în cele din urmã,
exprimã într-un chip uneori nedesluºit ce sîntem astãzi ºi ce putem
sã devenim mîine.
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MIC ÎNDREPTAR ANUAL 
DE PLASAMENTE

A. 2004 — ÎN CÂTEVA PROGNOZE ªI ANALIZE

1. O schiþã de evoluþie posibilã

La o privire aruncatã „din avion“, starea pieþii imobiliare se ca-
racterizeazã, în 2004, la Bucureºti, prin continuitatea temperatã
de procese anterioare, fluctuaþii normale pe anumite segmente
ºi investiþii în cadenþã previzibilã în domenii diverse. Noutãþi temati-
ce ºocante nu vor exista, în schimb apare o mai puternicã atracþie
pentru calitate ºi vad. În ansamblu, preþul închirierilor de orice fel
va fi în scãdere (la cote situate între 2% ºi 8%), iar preþul aparta-
mentelor de bloc standard (segmentul cel mai afectat, în 2003 prin
creºteri de pînã la 30 — 35% ºi chiar mai mult, în anumite zone)
se va putea plafona, creºterile de pînã la 5-7% fiind întîmplãtoare.

În detaliu, situaþia ar putea sã se înfãþiºeze sub forma aces-
tui tablou, ce zugrãvesc aici. 

Vînzãrile de apartamente de bloc „standard“ înregistreazã (în
primul trimestru) o stagnare ca ofertã, dar, cu anumite creºteri,
totuºi reduse, în perioadele urmãtoare. Cererea va fi din ce în ce
mai rezervatã pe fondul restrîngerii accesului la creditul ipotecar ºi
datoritã nivelului deja insuportabil de preþuri nejustificate.

Vînzãrile de case „medii“ se manifestã cu stabilitate (ºi sînt
chiar în deficit) în materie de ofertã, în timp ce o anumitã creºtere
a cererii ar fi posibilã, avînd în vedere preþurile încã rezonabile. Ofer-
ta devenitã insuficientã nu se va putea însã completa la timp, ast-
fel încît corecþii cu majorare de preþ, în primul semestru, de pînã
la 10-15% sînt de aºteptat, fãrã sã surprindã; ulterior este posibil
ca, pe fondul abandonãrii obsesiei de a cumpãra apartamente (prea
scumpe!) o anumitã creºtere, pe ansamblul întregului an, de pînã la
20% sã devinã certitudine.

Vînzãrile de vile renovate sunt „apreciate“ ºi stimulate de miº-
cãrile rapide ale speculatorilor ce doresc sã rãspundã dorinþei cli-
entelei de a se muta imediat. Astfel, se impune în mod vãdit oferta
„prêt-à-habiter“ dar o întãrire masivã a preþurilor nu este încã ima-
ginabilã datoritã unei prudenþe previzibile a cumpãrãtorului, ce ar
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dori sã obþinã asigurãri suplimentare în direcþia rezistenþei imobilu-
lui, transformat într-o locuinþã cu înfãþiºare arãtoasã dar incertã struc-
tural din motivul „vîrstei“.. Diagnostic: piaþã stabilã, cumpãrãtori
calculaþi.

În domeniul imobilelor de prestigiu — ce desemneazã, de obi-
cei, construcþii cu stil ºi personalitate, de felul „caselor boiereºti“ —
oferta va creºte în procente mici întrucît sursa principalã — ce rã-
mîne „procesul de retrocedare“ — se desfãºoarã cu mult mai labo-
rios decît se crezuse pînã recent. Cumpãrarea, ca decizie, se va
face cu dificultate, avînd în vedere, deopotrivã, preþurile impresio-
nant de ridicate ce se practicã dar ºi procedurile complicate, posi-
bile, uneori, în definitivarea unei achiziþii. Nu puþine, de fapt, sînt
„monumente istorice“ ºi trebuiesc „rãscumpãrate“ într-o manierã com-
plicatã birocratic de legiuitor care, pe deasupra, mai ºi stimuleazã
„mica înþelegere“ balkanicã. 

Dinamicã va rãmîne, în continuare, piaþa apartamentelor de
lux în blocuri noi cu pronunþat caracter rezidenþial, situate în zone
„clasice“, devenite „sanctuare“. Oferta, deºi în creºtere, nu acoperã
încã o cerere din ce în ce mai stãruitoare, intensificatã pe fondul
psihozei seismice tot mai rãspîndite. Aceasta va putea fi, ºi în 2004,
una dintre principalele afaceri imobiliare prin rãspîndire ºi ratã de
profit, mai ales cã, în nu puþine cazuri, cei ce cîºtigã sînt antrepre-
norii sãlbatici, adicã „persoane fizice“ ce construiesc „în regie pro-
prie“, obþinînd cîºtig rapid ºi net. 

În acelaºi timp, vînzãrile de terenuri pentru reºedinþe sînt staþio-
nare deoarece numãrul „obiectivelor vandabile“ se reduce de la un
an la altul iar cererea, deºi marcatã, a devenit mai reþinutã din cau-
za preþurilor simþitor mai mari (de peste 400 EURO/mp) în zone
cum ar fi Dorobanþi, Calea Floreasca, Parcul Bonaparte. Determi-
nate de acest fenomen, vînzãrile de terenuri pentru locuinþã în hin-
terlandul oraºului se profileazã în felul alternativei accesibile, ofertarea
fãcîndu-se nediscriminat ºi la preþuri încã accesibile (75-80 EURO/mp)
în faþa cãrora cumpãrãtorii adoptã o atitudine realistã achiziþionînd
chiar ºi pentru a face un plasament considerat „bun“. ªi nu se înºealã!

Intensitatea vînzãrii de terenuri industriale ºi comerciale, de
regulã cu mari dimensiuni, se pãstreazã în aceleaºi proporþii ca ºi
pînã acum, adicã suficient de ridicate, parþial ºi datoritã cumpãrã-
torilor care, fiind companii importante, deþin bugete de investiþie pen-
tru dezvoltare acceleratã ºi plãtesc fãrã ezitãri ceea ce socotesc util.
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Pe piaþa chiriilor, situaþia va continua sã se re-aºeze fãrã a
cunoaºte involuþii dramatice. Sigur este cã închirierile în apartamente
de bloc vor cunoaºte o scãdere lentã de preþ (între altele ºi datoritã
pieþii de credite ipotecare ce favorizeazã „achiziþia la preþ lunar de
chirie“) iar „spaþiile de birouri“ nu se vor închiria mai uºor decît în
perioadã imediat precedentã, cînd, al doilea an la rînd, au cunos-
cut o recesiune ce se prevãzuse dar nu se luase în seamã.

Aceeaºi situaþie se profileazã ºi pe piaþa închirierilor de reºe-
dinþe reprezentative unde chiar dacã oferta (destul de sumarã, to-
tuºi) ar putea spori nesubstanþial, cererea a rãmas constantã cu
tendinþã de scãdere, între altele ºi fiindcã unele din companiile in-
ternaþionale sau ambasadele ce asigurau clientelã — tip încep sã
prefere achiziþia de proprietãþi, renunþînd la chiria ce se considerã
acum „cheltuialã inutilã“..

Spaþiile comerciale constituie, ºi în viitor, o tematicã agitatã
pe care investiþiile marilor companii precum sînt „Carrefour“, „Metro“
ºi ale reþelelor în genul „Billa“, „Pracktiker“, „Bricostore“, „Mega Image“
o afecteazã vizibil ºi va continua sã o complice. Imune la acest fe-
nomen de ansamblu, rãmîn, totuºi, anumite segmente de extremi-
tate. În materie de magazine, în „vadurile ultracentrale“ (de tip Bd.
Magheru, Calea Victoriei, Dorobanþi) oferta rãmîne firavã ºi este, în
orice caz, controlatã de marii angrosiºti (de regulã, foste firme de
stat privatizate) ºi, bineînþeles, foarte ridicat cotatã ca preþ deºi, prin
cerere constantã ºi insistentã, se cautã ºi se tranzacþioneazã. ªi spa-
þiile comerciale de cartier au o mobilitate mai presus de medie ºi
vor continua sã se ofere ºi sã se solicite, „piaþa lor“, prin excelenþã
popularã, fiind definitã de un volum mare de vînzãri „cu de toate“.

„Microspaþiile“ comerciale, de fapt, sunt cele mai cãutate cãci
asigurã efect convenabil atunci cînd au ºi o poziþie consideratã „bunã“
ºi la un preþ ce se acceptã. Case de schimb valutar, mici fast-food-uri,
„mini-market-uri“ se stabilesc în aceste incinte pentru care oferta
scade continuu fiindcã „tot ce apare pe piaþã dispare a doua zi“ (sin-
drom de cerere maximalã).

Vînzãrile de spaþii comerciale stagneazã ca ofertã deºi cere-
rea este considerabilã dar insatisfãcutã.

Aceeaºi situaþie în privinþa depozitelor, încã „aproximative“ din
punct de vedere calitativ dar oferite insistent spre închiriere în ideea
greºitã, de fapt, cã orice spaþiu poate fi „depozit“. Cererea rãmîne
încã importantã dar mai reþinutã ºi a devenit vãdit selectivã. Altfel
se înfãþiºeazã datele problemei în materie de vînzãri de depozite,
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unde oferta este, deocamdatã, extrem de scãzutã (cine are, exploa-
teazã prin chirie, nu vinde) iar cererea rãmîne constantã, pentru a
se înlocui chiria, dar se satisface rar ºi întîmplãtor. 

ªi „materia“ de închiriere pentru restaurante (de regula „case
cu grãdinã“) rãmîne foarte redusã ºi nici numãrul amatorilor nu creº-
te ºocant. Restaurantul ideal se organizeazã, în nu puþine din ca-
zuri, în „casã-proprietate“ cãci amenajãrile nu costã nesemnificativ
ºi ar trebui o continuitate în exploatare, pe duratã lungã, spre a se
amortiza în mod convenabil astfel de cheltuieli, destul de aventuroa-
se cãci, dacã „afacerea nu va merge“, existã riscuri ce se însuºesc
cu greu ºi se cunosc.

Deºi hoteleria intereseazã tematic, sunt prea puþine oferte la
vînzare iar calitatea acestora trebuie discutatã ºi atrage destule re-
þineri la cumpãrãtori. Însã aceasta rãmîne investiþia principalã în ur-
mãtorii doi ani, în sensul cã, existînd un deficit de cel puþin 80 de
„unitãþi“, construcþia de hoteluri noi va creºte în volum ºi va mobili-
za sume destul de impunãtoare, depãºind atitudinea ezitantã de azi.

În sens negativ se prefigureazã viitorul investiþiilor în blocuri
de birouri, cãci, pentru un interval mediu cel puþin, „piaþa“ se aflã
aproape de limita de saturaþie.

Ca noutate, investiþiile în „condominium“, de fapt blocuri de
lux de dimensiuni mari ori mici cvartale de vile înºiruite, ar putea
cunoaºte un sens ascendent dar aceasta rãmîne deocamdatã o sim-
plã ipotezã. Stabilã, însã cu tendinþe de stagnare, ar fi investiþia în
cartiere iar în aceastã materie viitorul mediu nu se întrevede în
culori favorabile. 

În totul, un an temperat, fãrã ºocuri previzibile în majoritatea
domeniilor „tradiþionale“.. Piaþa pare sã funcþioneze cu forþe interne
ºi dupã reguli proprii, mai ales cã stimulii exteriori — cu precãdere
„decizia administrativã“ — ce ar putea sã o afecteze, încep sã disparã.

2. Primãvara 2004 — studiu de etapã

Prognoza elaboratã la sfîrºitul anului trecut începe sã se con-
firme pas cu pas, arãtînd o altfel de aºezare deopotrivã de „va-
lori“ ºi de „tematicã“, anticipatã atunci a se produce în Bucureºti.

Apartamente — „sfîrºitul furtunii“. Procesele de maximã fe-
brilitate care, în numai opt luni, au devastat, în 2003, piaþa de vîn-
zãri de apartamente ºi-au încetinit ritmul iar noile „aºezãri“ aveau
un anumit grad de previzibil, ce se confirmã. Acest deznodãmînt se
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explicã, în ciuda diverselor comentarii emise de curînd, printr-o satu-
raþie a pieþii, care s-a plafonat la valori neobiºnuite ºi nu mai putea
înainta decît într-un ritm lent. Ajuns la o anumitã cotã, nivelul pre-
þurilor nu îngheaþã totuºi, cãci, în anumite cartiere, poate începe
sã scadã cãtre valori mai realiste. Contribuie la acest proces un
complex de factori de echilibru ce ar trebui menþionaþi ºi menþi-
nuþi. Întîi ar fi refuzul cumpãrãtorilor de a plãti preþul recent absurd,
în destule cazuri cu aproape 50-60% mai mare decît valorile aparta-
mentului „nou“, construit acum. Avînd în vedere cã un „metru pãtrat
construit“ se contracteazã, în medie, de cãtre antreprenor cu apro-
ximativ 300-350 EURO/mp, ar rezulta cã un apartament cu o su-
prafaþã de 65 mp ar trebui sã coste „la gata“ maximum 22.750
EURO, plus spaþiile comune ce îi revin procentual ºi, ca adaos, con-
travaloarea „cotei indivize de teren“. Ar rezulta un total maxim de
26-27.000 EURO dar aceasta fãrã a se scãdea o „vechime“ de
30-40 de ani, ce apare la oferta „clasicã“ de pe piaþã, însemnînd
uneori chiar „depãºirea perioadei de serviciu“, mai ales în materie
de instalaþii. ªi, totuºi, în aceastã iarnã s-a putut tranzacþiona o gar-
sonierã în „cartiere fãrã viitor“ la 21-22.000 EURO, preþ lipsit de
orice raþiune ºi care, în acelaºi timp, a reprezentat ºi un risc de
bursã, întrucît ceea ce s-a cumpãrat atunci la acest preþ astãzi se
va putea vinde doar cu dificultate la circa 18.000 EURO, arãtînd,
deci, pierderi de peste 12%.

Factorul de echilibru: „piaþa“ nu „B.N.R.“. A scãzut, deci,
oferta cãci s-a vîndut mult ºi chiar se amînã vînzãrile în nãdejdea
unor creºteri ºi mai mari; dar a scãzut ºi cererea, pe fondul unei
atitudini mai rezervate ºi mai realiste a celor ce plãtesc. Recent, s-a
fãcut însã caz de „restrîngerea accesului la creditul ipotecar“, invocîn-
du-se unele „norme B.N.R.“ introduse cu puþinã vreme în urmã, dar
efectele acestora s-au dovedit, de fapt, minore ºi mai degrabã zgo-
motul public ºi campania alarmistã au creat un gen de disuasi-
une în rîndul solicitanþilor potenþiali. Aºadar, nu „normele B.N.R.“ ci
piaþa propriu-zisã a oprit „furtuna de pe piaþa de apartamente“, de-
finitã azi de apariþia unui cumpãrãtor mai prudent ºi mai calculat
care învaþã sã studieze ºi alternative uneori mai interesante decît „pro-
punerea de vînzare“ adeseori aproximativã, perifericã ºi „prea scumpã“.

„Casele convenabile“ — o alternativã. Previziunile ce indicau
o creºtere a interesului pentru „casele convenabile“ încep sã se ade-
vereascã deºi aceastã alegere abia se prefigureazã, rãmînînd sã se
constate cîndva dacã piaþa aceasta va fi inflamatã în viitor sau rãmîne
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în tempo moderat. Argumentul preþului „accesibil“, comparabil deja
cu acela al unui apartament cu douã sau trei camere într-un cartier,
ca ºi visul tradiþional al „casei pe pãmînt“, explicã acest proces
aflat într-un punct încã incipient ce se traduce, totuºi, printr-o creºtere
a cererii mai ales pentru cartiere cum ar fi Bucureºtii Noi, Colentina,
Regie, 1 Mai ori pentru enclave prea puþin cunoscute (exemple:
strãzile: Aristia, Darclée, dr. Raþiu, în preajma Gãrii de Nord). În mod
paradoxal, aceastã situaþie va aduce ºi o cunoaºtere mai nuanþatã
a oraºului (vãzut azi doar prin „ocheanul cartierelor de lux ocazio-
nal“) ºi ar putea contribui la un fel de renaºtere a interesului pen-
tru toate „zonele“ care meritã cu adevãrat sã fie valorificate, necunos-
cute încã de cãtre cumpãrãtorii prea puþin „deschiºi“ la viziunea fãrã
prejudecãþi.

Chiriile „scad“ ºi „nu scad“! ªi în materie de valori de chirie
sînt unele corecþii de fãcut dar, în aceastã materie, apar în analiza
curentã procente ce trebuie explicate. Astãzi, sunt voci ce estimea-
zã scãderi pentru chirii de 5-15% fãrã a se face însã precizãri asu-
pra segmentului expus ºi studiat. O anumitã scãdere la chiria de
apartamente de bloc ar fi trebuit sã se producã fiindcã, apãrînd cre-
ditul ipotecar ºi întãrindu-se, se preferã cumpãrarea „pe credit“ —
cu rata echivalentã cu o chirie lunarã — decît închirierea purã ºi sim-
plã, care însemna, la final, bani pierduþi. Aceasta este schema cano-
nicã, foarte rãspînditã la alþii dar nu ºi la noi. Aici, pe acest nivel
de preþuri (supranumit „apartamente de bloc“) informaþia este re-
lativ opacã ºi statistica este în suferinþã. În Bucureºti, mai bine de
40% din închirierile „la bloc“ se produc într-o „geografie“ necontro-
labilã („piaþã neagrã“ sau „gri“), cu banii plãtiþi „în mînã“, direct între
proprietar ºi chiriaº, completatã adeseori de o atitudine discreþionarã
a proprietarilor care nu încheie contract spre a nu se fiscaliza veni-
tul ºi obþinînd astfel un cîºtig „neafectat“.. Nicãieri nu se înregistrea-
zã nimic iar estimãrile devin, statistic vorbind, fãrã conþinut precis. 

Abia atunci cînd, pe un strat valoric aflat mai sus (însemnînd
„apartamentele în zone centrale, pentru locuinþã“, unde se plãtesc
300-1000 EURO/lunar), apar companiile în calitate de plãtitor, ne-
cesitatea de a se înregistra plãþile face contractele sã existe ºi banii
sã se evidenþieze. Aici, bineînþeles, s-ar putea nota o anumitã evo-
luþie, dar piaþa este, în general, stabilã ºi nu dã semne cã s-ar modi-
fica în viitor.

Cum însã chiriile nu înseamnã doar „locuinþã“, rezultã cã anu-
mite disociaþii trebuie fãcute cînd se invocã noþiunea în sine fãrã a
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se identifica domeniul. Astfel, s-ar putea emite, cum grano salis,
ipoteza cã, în Bucureºti, chiriile ar fi în scãdere dar numai în „rezi-
denþial“. Nu scad, în schimb, chiriile pentru birouri — fiindcã nu mai
au unde sã mai scadã atîta vreme cît, în patru ani, s-au diminuat
pînã la jumãtate — pentru spaþii comerciale ºi depozite ºi chiar ºi
pentru reºedinte speciale, utilizate de corp diplomatic ºi personal
de rang înalt din companii internaþionale, aºa-numitul „staff“.

Astfel încît se poate susþine cã, de fapt, chiriile scad (pe un
segment unde nu avem decît date parþiale ºi nu se poate cunoaºte
„cît“ ºi „pînã cînd“) ºi nu scad (pe segmente tradiþional stabile ºi
consolidate).

„Luxul“ ca termen limitat. În ciuda impresiei de dinamism
ce se ºi întreþine uneori într-o manierã propagandisticã, sînt seg-
mente de piaþã imobiliarã care, într-un interval mediu, ar putea sã
se dezvolte mai lent ºi ulterior chiar este posibil sã fie obligate la
un tratament de congelare. Astãzi aparent foarte cãutate, cartierele
de vile (supranumite „parcuri rezidenþiale“) ar putea mîine sã se „con-
sume“ ca ofertã, epuizînd un potenþial totuºi limitat de cumpãrãtori.
Pe aceastã temã, nu se poate exclude chiar o creºtere a „stan-
dardelor“ imaginate (efectul modei) dar ºi o atitudine mai capricioasã
decît cea de azi fiindcã, totuºi, protipentada este în schimbare ºi
de mentalitate ºi de pretenþii.

Nu doar numãrul definit de cumpãrãtori posibili ci ºi concu-
renþa în creºtere nediscutabilã vor complica aceastã piaþã, ieri foarte
promiþãtoare ºi generatoare de profit. Mulþimea de „promotori“ noi
ºi de proiecte ce rãsar în toate zonele ce ar putea interesa, sparge
un gen de monopol ce se crease anterior ºi care mîine va fi doar
amintire. Nu-i exclus ca, nu prea tîrziu, însãºi modul de viaþã pro-
pus de aceºtia (parc „închis“, cu acces supravegheat ºi „bodyguarzi
la poartã“) sã devinã o piedicã în calea altui mod de viaþã, mai liber
ºi cu mai multã intimitate decît se profileazã acum în aceste „kibbu-
tzuri de lux“ iar normalitatea burghezã sã se prefere, în sfîrºit.

„Terenurile“ — plasamentul preferat. Impresia curentã, ce
se evocã adeseori, aratã o creºtere masivã „a cererii de terenuri“
ºi, deci, majorãri de preþ, care, uneori, s-ar traduce în procente im-
presionante. ªi în acest caz, realitatea nu este întocmai aceasta.
„Terenul scump“ apare acolo unde oferta este atît de redusã iar ce-
rerea încã suficient de ridicatã încît „se dã cît se cere“ (Cartierul
Primãverii, Dorobanþi, Kiseleff, Domenii) dar acesta nu-i nici pe de-
parte un fenomen general. În zona, dezgustãtor de murdarã cãci

13



este un ºantier ce se va extinde pe încã 4-5 ani, din ªoseaua Nor-
dului, preþul este deja plafonat ºi nu mai poate urca spectaculos deºi
existã eforturi în aceastã direcþie. În schimb, apar diverse alterna-
tive, una mai nejustificatã decît alta (Strãuleºti, Vatra Nouã, ªos.
Jandarmeriei etc.) unde, chiar dacã oferta este mai accesibilã (dar
în nici un caz ieftinã) caracterul de maidan ori de cîmp întins, cu
viitor incert, este vãdit.

Dar sentimentul de presiune pe piaþa de terenuri are o ex-
plicaþie, fiindcã în aceastã materie cumpãrarea este preponderent
sezonierã: teren se cumpãrã toamna ºi iarna, rar cãtre începutul
primãverii, din raþiuni de ciclu de construcþie (proiect, autorizaþii,
organizare de ºantier). În acest sezon, preþurile tind sã creascã apoi,
cîteodatã, revin cãtre cotele fireºti iar cei ce nu cunosc aceste mici
amãnunte pot „juca“ greºit la o bursã cu inflamare periodicã.

Totuºi, de data aceasta (ºi datoritã contextului), achiziþia de
terenuri în suburbii se va menþine cu o creºtere constantã de volum
iar speculatorii vor studia atent evoluþiile pe acest segment de unde
s-ar putea extrage profituri deloc neglijabile dacã se vor face plasa-
mente cînd ºi unde trebuie.

„Vile vechi“ ºi „palate“ — aspectuos dar intangibil. Vede-
ta anilor ‘90, „vila veche“ se prezintã azi în descreºtere de interes
între altele ºi datoritã costurilor finale ridicate, ce rezultã dupã reparaþii
cu grad nu redus de dificultate. Nici speculatorii nu mai privesc cu
mistica de altãdatã aceastã temã întrucît re-vînzãrile ce se fac, une-
ori, în aceastã categorie prezintã deja un risc ce nu se însuºeºte.
Totuºi, aceasta este o piaþã stabilã dar limitatã, de fapt o piaþã de
cunoscãtori ºi de „degustãtori“ care nu va dispãrea dar îºi va atin-
ge un minim de valori abia peste doi-trei ani cînd, prin încheierea
redobîndirilor, piaþa va fi, poate, saturatã de ofertã diversã dar des-
tul de aproximativã sub raportul conservãrii ºi nedesluºitã, în mare
parte, ca „folosinþã“.

Rarissime acum ºapte-opt ani, „palatele“ ce au pãtruns pe pia-
þa imobiliarã dupã anul 2000, sînt aspectuoase dar, deºi unele re-
novate perfect, aproape intangibile. Nu doar preþul (ce depãºeºte
în mod curent 1.000.000 EURO) împiedicã o decizie mai rapidã ci
uneori chiar ºi organizarea spaþiului interior, consideratã „depãºitã“
ºi nepracticã de cumpãrãtori, mulþi dintre aceºtia fiind „oameni noi“,
fãrã înþelegerea modului de viaþã burghez. Cumpãrãtorul strãin,
ce gãseºte în acestea farmec ºi þinutã dar reclamã preþul nejusti-
ficat, este, totuºi, „aspiratorul principal de palate“.
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Supermarketurile — „perla coroanei“ în imobiliar. Marile in-
vestiþii cu caracter de spectacol public nu se manifestã însã acolo
unde, nu rareori, sînt semnalate în mod greºit. Vitalã ºi generatoa-
re de bani mulþi (adeseori în marginea corectitudinii fiscale) rãmîne
construcþia de blocuri de apartamente de lux ce rãsar în zone
tradiþionale ce ar fi trebuit protejate mai organizat de cãtre Muni-
cipalitate ºi care îºi „schimbã faþa“ nu întotdeauna cu efect pozitiv.
Aici vedete rãmîn Parcul Jianu (aºa-zisul „Cartier al Primãverii“), Par-
cul Domenii, axa Dorobanþi ºi zonele învecinate simetric, dar ºi strã-
zile ultracentrale altãdatã liniºtite ce au devenit un ºantier perpetuu
(Clucerului, Popa Savu, Puþul lui Zamfir). 

Afacerea construcþiei de hoteluri devine extrem de atrãgã-
toare în Bucureºti ºi se dezvoltã spectaculos în anii 2003-2005 dar
nu-i exclusã ipoteza unor investiþii prea numeroase faþã de o cerere
totuºi limitatã, ce ar putea conduce la eºecuri de felul celor (ascun-
se bine, totuºi) în investiþia în blocuri de birouri.

ªocantã prin volum ºi rapiditate în finalizãri este însã, fãrã a
se putea contesta, investiþia în supermarketuri care deþine supre-
maþia în materie de dinamism ºi nu dã semne cã, în acest an, se
va tempera. Aceasta este, deocamdatã, Perla Coroanei în materie
de imobiliar.

3. Vara 2004 — studiu de etapã

Tendinþele ce se observã pentru urmãtoarele ºase luni întãresc
concluziile cunoscute deja la sfîrºitul anului trecut. Unele dintre aces-
tea — majoritatea, de fapt — s-au impus în dezbaterea publicã. 

Totuºi, ele s-au verificat integral în realitatea, desfãºuratã pînã
acum, a unei pieþe imobiliare ce se reaºeazã dupã „febra de con-
text“ produsã în anul ce a trecut. ªi „tendinþele“ se resimt în urma
fenomenelor precedente, al cãror caracter puternic convulsiv a de-
zorientat masse largi de populaþie nu doar în Bucureºti ci ºi în multe
din zonele urbane de felul aºa-ziselor „Oraºe Mari“.

Viitorul imediat se caracterizeazã prin reîntoarcerea la me-
canismele pieþii, evidenþiind continuitate, evoluþie treptatã ºi tem-
peratã. Aceastã desfãºurare în cadre previzibile nu se confirmã în
materia vînzãrilor de apartamente — standard (blocuri de locuinþe)
care continuã sã fie „copilul teribil“ al pieþii imobiliare. E un fapt ce
se datoreazã situaþiei atipice existente în Bucureºti, unde creºterea
neverosimilã produsã în numai cîteva luni, pe la sfîrºitul lui 2003
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(uneori în procente ce au depãºit, pe alocuri, 60%) s-a putut expli-
ca aproape în exclusivitate prin intervenþia creditului ipotecar. Spre
deosebire de multe alte oraºe (cu precãdere din Moldova ºi Tran-
silvania), unde resursele principale (ºi explicaþia majorãrilor de preþ)
au provenit din aportul intempestiv al „emigranþilor economici“ (ro-
mâni „plecaþi la muncã“ în strãinãtate), piaþa din Bucureºti nu cu-
noaºte decît în procent scãzut acest „aport de bani strãini“ ºi este
dependentã de contractul de creditare prin ipotecã asupra pro-
prietãþii. Dar, faþã de entuziasmul iniþial, apar atitudini noi, cu nuan-
þe mai numeroase. 

Acum, „cumpãrãtorul“ (cu bani împrumutaþi), întîlneºte ofer-
tã nejustificat de scumpã, destul de redusã ºi aproximativã ºi începe
sã se re-orienteze alternativ, pãrãsind iluzia apartamentului, con-
sideratã prea costisitoare ºi nesigurã. În acelaºi timp, apar ºi pri-
mele incapacitãþi de platã (despre care se vorbeºte încã prea puþin,
dar se va putea observa, ca fenomen, în viitorul nu prea îndepãrat),
ceea ce aduce însãºi noþiunea de „credit ipotecar“ la realitatea lui
ireductibilã care este, totuºi, un factor de risc cu un anumit coefi-
cient. Atitudinea mai rezervatã ºi chiar mai responsabilã a cumpã-
rãtorilor a creat nu doar re-orientãri de preferinþã ci ºi blocaj co-
mercial; acum, se cumpãrã mult mai atent ºi poate chiar „preten-
þios“. Consecinþele apar, deja. Sînt unele zone de cartiere din Bu-
cureºti, cu precãdere „suburbiile-satelit“ (Berceni, Militari, Panteli-
mon, Balta Albã) unde scãderea „preþurilor de tranzacþionare“ depã-
ºeºte deja 10% deºi estimãrie anterioare nu arãtau involuþii atît de
mari. Dar, în acelaºi timp, este posibil ca, în aceste cifre, sã se as-
cundã chiar o prãbuºire ocultatã de nivelul încã ridicat al „pre-
þului de strigare“ (pãstrat, în mod tradiþional, de vînzãtor) care,
însã, nu se va obþine nici acum ºi, cu atît mai improbabil, în viitor.
Nu este exclusã chiar o scãdere drasticã a preþurilor pe aceastã
piaþã, excepþional de activã în anul precedent, pînã la valori care sã
se apropie de cele de la începutul curbei iraþionale, adicã mai jos
cu peste 30%-40% faþã de cotaþiile, artificiale, atinse acum. Evident,
însã, cã anumite „locuri consacrate recent“ cum ar fi ªcoala He-
rãstrãu ºi Bãneasa îºi vor pãstra caracterul special, rãmînînd „cãu-
tate“ deci „scumpe“ chiar dacã ºi aici o ajustare de pînã la 8-12%
în viitorul semestru va fi posibilã. Corecþii mai accentuate — de pînã
la 15-18% — vor fi posibile ºi în partea de Est a aºa-numitului „Cen-
tru Civic“, în aria Pieþii Alba-Iulia ºi a bulevardelor Decebal ºi Bure-
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bista unde preþuri de peste 70.000 euro pentru un apartament de
trei camere devin absurde prin existenþa alternativei, în regiune apro-
piatã chiar, constînd în „casa pe pãmînt“. În mod paradoxal, „satur-
naliile“ de acum aproape jumãtate de an, care au transformat piaþa
de vânzãri de apartamente într-o halucinaþie colectivã — iar acum
vor produce o deºteptare crudã la realitate — a ajutat piaþa imobilia-
rã, în ansamblul ei, sã-ºi recîºtige criteriile ºi „orientarea“.. Din nece-
sitate, cumpãrãtorul a fost obligat sã priveascã mai atent pe piaþa
generalã ºi sã observe ºi alte soluþii posibile ºi variante ignorate
ori subapreciate, ce se valorificã recent, mai intens ºi într-un mod
ce aratã oarecare chibzuinþã. Cea mai cîºtigatã devine piaþa de vîn-
zãri de case (la valori medii) unde cererea în creºtere întîlneºte, din
pãcate, o ofertã redusã ºi adeseori de calitate îndoielnicã ºi chiar
cu un regim de proprietate cîteodatã aproximativ. Dar creºteri de
preþ se vor produce cu siguranþã în acest segemnt unde, de îndatã
ce posibilii vînzãtori vor descoperi „mirosul banilor“, va apãrea ºi ofer-
tã mai largã dar deodatã simþitor mai scumpã. Va fi, deci, o „opor-
tunitate“ pe termen foarte scurt.

Nemodificatã prin tendinþa de cumpãrare temperatã ºi ofer-
tã în creºtere, dar tranzacþionatã cu prudenþã, deci — mai rar, rãmîne
piaþa de vînzãri de case renovate, aceleaºi desfãºurãri necorela-
te (cerere stabilã, ofertã în creºtere lentã) observîndu-se deopotrivã
ºi pe piaþa vînzãrii de „imobile de prestigiu“, unde oferta „stã“ adese-
ori zeci de luni pe o piaþã unde, totuºi, cumpãrãtorii „de un milion
de dolari“ sînt prea puþini.

În schimb, continuã — fãrã a se dezvolta procentual — inflama-
rea pieþii de apartamente „de lux“, de fapt blocuri de cîte 4-5 etaje
construite — în multe cazuri — de constructori „privaþi“ („persoanã
fizicã, în regie proprie“?!) în cartiere faimoase (Dorobanþi, Parcul
Bonaparte, Floreasca, Parcul Domenii, Cotroceni). Preferinþa pen-
tru acest tip de locuinþã se explicã, la mulþi cumpãrãtori inocenþi
prin spaima de cutremur ºi dorinþa de siguranþã, adãugate mitului
zonei ultracentrale, de fapt obsesiei sanctuarului care, în mod
curent, ratificã social. Dar, deºi foarte rãspînditã în ciuda
preþurilor ridicate, uneori prohibitive (de la 900 euro/mp pînã cãtre
1400-1600 euro/mp) ºi aceastã iluzie se va consuma nu prea tîr-
ziu avînd în vedere calitatea din ce în ce mai discutabilã, adesea chiar
aproximativã, a unora din aceste „condominium“-uri.
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În materie de vînzãri de terenuri, criza zonelor rezidenþiale
se va adînci cãci terenurile disponibile în „cartierele-sanctuar“ sînt
aproape epuizate ºi vor dispãrea curînd fiind cu neputinþã de gãsit
altele, convenabile ºi interesante, indiferent de preþ. Este consecinþa
acestei realitãþi ce deseneazã o piaþã lipsitã de elasticitate. În
aceste condiþii, re-orientarea cãtre terenurile în suburbii sau în zone
sub-cotate, unde încã existã teren de vînzare la preþ accesibil se
produce aproape de la sine. Afacerile de anvergurã, cum ar fi „blo-
curile de birouri“, încep deja sã devinã problematice iar caracterul
de „necunoscutã“ al evoluþiilor viitoare este deja intuit de mulþi ºi va
deveni, probabil, mai evident pe mãsurã ce situaþia se complicã prin
diversificare. Tot atît de problematicã — de data aceasta pe termen
mediu — ar putea sã devinã investiþia în cartiere de vile, unde con-
curenþa antreprenorilor a devenit, în ultimul an, foarte belicoasã —
prin apariþii de noi ºi interesante „dezvoltãri“; dar probabilitatea unei
saturaþii a pieþii ºi, deci, o epuizare a resurselor de cumpãrare tre-
buie luatã în calcul, la rîndul ei. În sfîrºit, foarte agitatã o vreme,
piaþa de spaþii comerciale închiriate pe „Marile Bulevarde“ începe
sã devinã mai calmã, fiind privitã cu mai multã raþiune întrucît chi-
riile sînt neverosimil de ridicate iar „afacerea“, indiferent de obiect,
prezintã, în aceste condiþiuni, un coeficient de risc vãdit. În privinþa
spaþiilor comerciale, domeniul cu un „rulaj“ maximal îl reprezintã, în
continuare, micro-spaþiile cu vad, foarte cãutate ºi extrem de rare
la tranzacþionare, întrucît propunerile noi sînt puþine (piaþã stabilã!)
ºi uimitor de repede „contractate“.

Aceiaºi stabilitate în materie de depozite, unde oferta de în-
chiriere (în creºtere lentã) întîlneºte o cerere stabilã dar bine contu-
ratã ºi prudentã cãci, de regulã, solicitantul ar prefera sã cumpere
decît sã închirieze; dar oferta de vînzare rãmîne, în continuare, ex-
trem de limitatã pe piaþa tranzacþiilor „între particulari“. Nu este de
exclus, destul de curînd, sã aparã antreprenorul privat pentru
depozite ºi, ca atare, parcul comercial sã intereseze mai mult decît
pînã acum.

Nimic nou în materie de „chirii“ de locuinþe, unde, în ciuda in-
tervenþiei creditului ipotecar (care, teoretic, ar angaja o scãdere a
chiriei), diminuarea preþurilor este nesemnificativã în limite de fluctua-
þie obiºnuitã de pînã la 5-7%.

În sfîrºit, un fenomen produs în zona auxiliarã, ce s-ar putea
produce într-un interval destul de scurt, ar putea fi dispariþia mul-
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tor companii ce presteazã servicii de „intermediere“. Cînd, la jumã-
tatea lui 2003, a crescut galopant volumul pe piaþa vînzãrilor de
apartamente s-a creat impresia artificialã, ºi excitantã, de afacere
cu grad inimaginabil de cîºtig ºi investiþie scãzutã, astfel încît numã-
rul agenþiilor imobiliare din Bucureºti aproape cã s-a triplat. Aceiaºi
iluzie apãruse, prin 1997-1998, fãrã a contribui cu nimic la întãri-
rea unei profesii destul de bãtutã de soartã, pînã în ziua de azi. Din
pãcate, atît calitatea serviciilor prestate cît ºi calificarea personalu-
lui utilizat au fost, în majoritatea cazurilor, extrem de aproximative
ºi la nivel în mod continuu nemulþumitor. Recesiunea — aºteptatã —
a pieþii de vînzare de apartamente va conduce, probabil la dispariþia
multor improvizaþii de acest fel, reglementînd de la sine situaþia pe
aceastã piaþã de servicii care în curînd ar putea sã genereze un val
de concedieri ºi, deci, ºomaj. Este pentru prima datã, dupã 1990,
cînd agenþiile imobiliare vor fi confruntate cu o crizã de proporþii,
care este posibil cã le va decima.

4. 2004 — Bilanþ de „climã complexã“

„Hypermarketurile": afacerea anului  Noua maºinã de
fãcut bani: blocul cu apartamente de lux  Magazinele ultra-
centrale: fluctuaþie maximã  „Casa pe pãmînt": vedeta sfîr-
ºitului de an  Apartamentele de bloc: între ghettou ºi „sanc-
tuar"  Terenurile: „o afacere", dar nu oriunde! 

În luna decembrie din anul trecut, am publicat, în extenso, un
studiu „de pionierat“, de fapt întîia prognozã de piaþã imobiliarã anua-
lã ce s-a fãcut la noi. Completat prin alte douã rapoarte trimestriale
ºi corectat aproape imperceptibil, documentul de atunci s-a confir-
mat în grad înalt, dar câteva din elementele lui principale ar merita,
totuºi, evocate încã o datã. 

La începutul anului, anunþasem stabilizarea pieþii de vânzãri
de apartamente ºi chiar o anumitã plafonare a preþurilor „populare“.;
semnalasem intensificarea tranzacþiilor de terenuri în suburbie ºi „hin-
terland“ ºi escaladarea vânzãrilor de apartamente aºa-numite „de
lux“, construite de antreprenori „privaþi“ în cartierele urbane cu ca-
racter de „sanctuar“.; evidenþiasem caracterul semiinerþial al pieþii
de închirieri de spaþii de birouri ºi „foamea“ de terenuri rezidenþiale
în zonele ultracentrale unde oferta tinde sã se epuizeze; sublinia-
sem re-orientarea cumpãrãtorilor (inclusiv a celor ce beneficiazã de
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credit ipotecar) de la „apartamentul de bloc“ la casa „modestã“ sau
„convenabilã“..“ Toate previziunile privitoare la aceste teme s-au
adeverit.

ªi în alte domenii confirmãrile se produc. La acea vreme, sem-
nalam apariþia de noi antreprenori în materia „parcurilor rezidenþia-
le“ ºi intensificarea concurenþei între „constructorii de cartiere“.; atrã-
geam atenþia asupra constituirii unor zone peri-urbane conþinând
depozite ºi „parcuri industriale“.; consideram extinderea galopantã
a Bucureºtilor într-o manierã acceleratã asemãnãtoare cu naºterea
unui Megapolis. Acestea sunt prognoze ce se observã traduse astãzi
în realitatea curentã ºi confirmate în procent integral. 

Totuºi, câteva disociaþii ºi corectãri la nuanþã sunt încã necesa-
re, spre a se putea înþelege mai exact „situaþia pieþii“ ºi dezvoltãri-
le posibile într-un mediu încã mult prea afectat de legende ºi mitologii.

„Robinetul de bani“  Întâi de toate, evoluþiile explozive ce
au caracterizat anul 2003 sunt consumate astãzi iar desfãºurãrile
curente se produc într-un climat de temperanþã ºi diversificare evi-
dent. De altminteri, criza anului precedent este, poate, irepetabilã
ºi, la drept vorbind, aceasta ar mai putea apãrea abia dupã un lung
interval ºi, în orice caz, cu alte date ºi în alt context. Ea însãºi se
datoreazã unei conjuncþii de fenomene ce s-au sincronizat probabil
cã întâmplãtor: apariþia creditului ipotecar ºi, aproape simultan, li-
beralizarea vizei Schengen pentru români. Astfel, robinetul bancar
ºi sumele acumulate (ºi pãstrate fãrã a se utiliza) de cãtre „românii
semi-emigraþi“ au creat o disponibilitate de bani cu caracter toren-
þial care, în mod previzibil, s-a reflectat în categoria cea mai acce-
sibilã ºi tradiþionalã, atacatã aproape pretutindeni: apartamentul de
bloc, locuinþa principalã, proprietatea iniþialã. 

Apartamentele: între „ghetto“ ºi „sanctuar“  Deºi intere-
seazã în mod frecvent pe diverºi comentatori amatoristici, din ra-
þiuni de „interes popular“, tema apartamentelor de bloc ºi-a pierdut
astãzi conþinutul ºocant ºi, dacã se prezintã corect, nu mai consti-
tuie subiect de emoþie colectivã. Acolo unde, acum un an, s-au ob-
servat creºteri spectaculoase de 40-60% ºi chiar mai mult, în car-
tiere periferice (precum Militari, Berceni, Pantelimon) ºi chiar de
100% (cu precãdere în ªcoala Herãstrãu ºi Cartierul Aviaþiei), as-
tãzi preþurile au depãºit „reaºezarea“ previzibilã ºi „se încadreazã în
piaþã“.. De fapt, se produce despãrþirea apelor, care traduce ºi
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o diferenþiere socialã, vãditã inclusiv în puterea de a susþine un cre-
dit ipotecar de diferite valori. Regresiunea, destul de evidentã în chiar
primul trimestru al acestui an (de pînã la 10-15%, uneori chiar ºi
de mai mult), în periferia ce va deveni, destul de curând, o zonã de
semi-ghetou (Pantelimon, Militari, Vitan-Bârzeºti) continuã ºi azi, ºi
face sã scadã treptat, fãrã ºocuri, febra preþurilor absurde de altã-
datã. Nu însã, întotdeauna, ºi preþurile propriu-zise, care pot rãmîne
la valorile anterioare prin inerþia vînzãtorilor amatori de cîºtig.

În schimb, zona „clasicã“ a Centrului Civic rãmâne „scumpã“
ºi nu cedeazã decât puþin din „punctele în plus“ dobândite cu ocazia
„marii escaladãri“.; acelaºi fenomen, încã ºi mai stabil, se produce
în Zona de Nord, unde (în cartierele Bãneasa, Aviaþiei, ªcoala He-
rãstrãu) nivelul ridicat se menþine, susþinut ºi de împrejurimile de-
venite „rezidenþiale“.. 

Astfel de „polarizãri“ nu sunt specifice doar Bucureºtiului; le
observãm în majoritatea „Oraºelor Mari“ unde, în 2003, creºterea
de preþuri pentru apartamente a fost considerabilã, chiar dacã în
procente diferite de la o regiune la alta, condiþionate de contextul
local. Pusã în seama unor restricþii în acordarea de credit ipotecar,
regresiunea parþialã ce se observã în Bucureºti (oraºul creditului
ipotecar prin excelenþã) nu are, totuºi, numai aceastã explicaþie. Aici,
re-orientarea cererii cãtre „case pe pãmânt“ ºi, mai rar, teren urban
pentru construcþie (arãtând o posibilã grevã a cumpãrãtorilor în fa-
þa preþurilor, absurde, ale apartamentelor-standard) contribuie tot
atât de accentuat ca ºi scãderea debitului la robinetul bancar cu
bani. În alte oraºe (unde aportul principal a venit de la „românii din
strãinãtate“.) consumarea primului impuls scade cererea ºi echili-
breazã o piaþã unde numãrul de „cumpãrãtori noi“ este, totuºi, limi-
tat. Odatã „îndestulatã“ nevoia de locuinþã a „românului plecat la
muncã“, a douã achiziþie (pentru „exploatare prin închiriere“.) nu se
mai face cãci peste tot, în „oraºele mari“ (excluzîndu-se, evident,
Bucureºtii, cazul maladiv) chiriile sînt nesemnificative iar „afacerea“
nu e încurajatã.

Vedeta sfîrºitului de an În orice caz, nu doar în Bucureºti
„casa pe pãmânt“ devine vedeta anului 2004 ºi creeazã o anumitã
presiune pe piaþa „locuinþelor unifamiliale“.. Dar aici, se produce în
acest fel, ºi un gen de „deschidere“ cãtre zone ºi cartiere altãdatã
subapreciate (Griviþa, 1 Mai, Colentina, Vasile Lascãr, Lacul Tei etc.)
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unde preþurile, fãrã a deveni insuportabile, au crescut treptat cu
peste 30% într-un an ºi nu se opresc aici.

În materie de rezidenþial, componenta socialã ca ºi opþiunea
îndrumatã de educaþie organizeazã piaþa în mod vãdit. Stabilã — deºi
îngustatã, prin participanþi prea puþin numeroºi — se menþine „piaþa
de apartamente în vilã ori block-haus interbelic“, unde se preferã —
de obicei de cãtre burghezia liberalã autohtonã sau de cãtre strãinii
inteligenþi — „spaþiile cu caracter ºi personalitate“, ireproductibile azi.
Aici mai apar, câteodatã, adevãrate ocazii, ce se explicã prin cere-
rea reþinutã a „cumpãrãtorului risipitor“ ce preferã „blocul nou“ ºi,
de regulã, greºeºte.

Laborioase — prin preþul adeseori exorbitant, uneori de peste
1.000.000 euro, deºi, la Paris, se cumpãrã, cu acelaºi preþ, doar
un apartament elegant de 4 camere! — sunt ºi astãzi vânzãrile de
„imobile de prestigiu“, unde ciclul de vânzare a devenit lung, faþã de
acum cinci-ºase ani, când acelaºi tip de imobil (la preþ echivalent,
în maximal, celor de azi) avea cãutare ceva mai mare ºi se plãtea
mai uºor.

Moda vilei noi, „accesibile“ ºi „moderne“, dar, uneori, inverosi-
mil de scumpã din neo-sanctuarul Pipera (cu preþuri între 300.000
euro ºi 650.000 euro, adesea construite de „particulari“ ºi cu des-
tule incoerenþe, inclusiv în regimul de proprietate), se menþine, încu-
rajatã ºi de campaniile propagandistice ale companiilor de antrepre-
noriat specializate în acest segment. ªi aici însã concurenþa se
intensificã iar în acest an a devenit evidentã, fãrã sã aparã, încã,
un disconfort între participanþi. Semi-monopolul de acum câþiva ani,
cu un numãr redus de proiecte ºi doar cîþiva „organizatori de spec-
tacol“, dispare definitiv acum când încep sã devinã hotãrâtoare meca-
nismele de finanþare atractive, ce creeazã, încã de azi, diferenþele
ºi le vor accentua (credit ipotecar, rate, leasing, concurenþã la
dobândã etc.).

„Investiþiile“: interes selectiv Foarte agitatã, în fond, deºi
mai puþin vizibilã pentru observatorul amator, piaþa de investiþii imobilia-
re ºi de „afacere diversã“ este, pentru Bucureºti, incomparabil mai
interesantã decât piaþa rezidenþialã. Dar ºi în aceastã materie exis-
tã modificãri ºi, deci, sunt necesare corecþii de perspectivã. Vede-
tã propagandisticã ºi elogiatã periodic ºi în exclusivitate din surse
ce reprezintã cercurile de finanþatori, piaþa blocurilor de birouri îºi
dezvãluie, treptat, inconsistenþa. Realitãþile confirmã aceastã ipote-
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zã. „Marile afaceri“ ale anului sunt doar „re-locaþiile“, adicã strãmu-
tãri ale unor companii în dezvoltare dintr-un spaþiu în altul, de obi-
cei prin extensiune de activitate. Rareori apar „clienþi“ noi, întârziaþi
în strategia de prospecþie prin închiriere. Acum se preferã, mai
degrabã, proprietatea ºi reperul urban cu identitate definitã, opþiune
proprie etapei de azi, când companiile strãine importante se „in-
digenizeazã“..

„Hoteleria“, ce se considera o afacere „cu perspectivã“, s-a
confirmat îndeajuns dar s-a consumat destul de repede (prin miºcãri
rapide ºi investiþii fãcute la timp) deºi nu este, deocamdatã, un pla-
sament de tot greºit.

Foarte comentate ca fiind o extravaganþã, „chiriile mari“ pen-
tru magazinele ultracentrale (de fapt, „Calea Victoriei“ ºi „Magheru“.)
reprezintã, totuºi, o piaþã nesigurã, doveditã ºi de procentul ridicat
de spaþii ce îºi schimbã frecvent chiriaºul ºi, nu de puþine ori, chiar
ºi destinaþia. În acest domeniu, vedeta rãmâne, ºi în acest an,
micro-spaþiul pentru afacere cu vad (fast-food, „exchange“ etc.).

Excelent ilustrate, alte douã fenomene ce concentreazã sume
uriaºe de bani se aflã în punctul de zenit, unde s-ar putea menþine
o vreme înainte de regresiunea ce se anticipeazã. Cel dintâi e re-
prezentat de piaþa investiþiei de hypermarket, ce a uimit prin efica-
citate pânã ºi pe proprietarii de reþele internaþionale (între care unii
ºi-au salvat afacerea fãcând plasamente în România); este, catego-
ric, afacerea anului ºi, în ciuda concurenþei ce se înteþeºte, îºi pãs-
treazã încã „teren“ de dezvoltare dacã extensiunea se va produce
rapid, ieºind din Bucureºtiul supra-aglomerat de ofertã diversã ºi
nouã, „îmbrãcat“ în supermarketuri în aproape toate punctele cardi-
nale ºi ocupînd, astfel, un teritoriu „provincial“ unde, în multe regiuni,
existã cerere insatisfãcutã.

Al doilea fenomen ce se consumã cu intensitate este blocul
de apartamente „de lux“, noua reþetã de „fãcut bani“ cu uºurinþã,
în realitate un „condominium“ obiºnuit, ridicat „în regie proprie“, dar
în perimetru cu caracter de sanctuar: Dorobanþi, Kiseleff, Bulevar-
dul Aviatorilor, Parcul Bonaparte, Cotroceni, Parcul Domenii, cu accent
special pentru împrejurimile Cartierului Primãverii, unde se mai con-
servã încã, deºi pentru scurt timp, caracterul de „oraº interzis“..

Sunt clãdiri înãlþate în mod accelerat, cãutate azi din raþiuni
de context psihologic („spaima de seism“, preþul aºa-zis „pretenþios“
ce ar presupune, în mod eronat, „valoare“ ºi „þinutã“ etc.), de fapt
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propuneri destul de aproximative când se studiazã atent ºi fãrã iluzii,
ce ar merita o discuþie mai stãruitoare decît se face în mod curent.

„Terenurile“: o afacere dar nu oriunde  Marile manevre
se produc, în 2004, la Bucureºti în materie de vânzãri de terenuri,
deºi este încã discutabil dacã acestea vor fi, prea multã vreme, pla-
samentul cel mai ingenios. Aici, mitologia integrãrii, cu toate le-
gendele ei (între care pseudo-profeþiile ce anunþã 10.000 euro/mp
pe Kiseleff sunt între cele mai nocive), lucreazã masiv ºi stimuleazã
pe speculatorii care, închipuindu-ºi cã peste tot va fi cerere în creº-
tere la nesfîrºit, cumpãrã nediscriminat ºi, uneori, chiar fãrã o mini-
mã evaluare de potenþial. Ceea ce ar fi, deocamdatã, sigur este re-
ducerea pînã aproape de zero a terenurilor pentru construcþie în
zonele cu faimã (Dorobanþi, Domenii, Cotroceni, dupã ce Cartierul
Primãverii, ca sã zicem aºa, „s-a epuizat“.). Aici, dacã se menþine
cererea, preþurile vor deveni foarte ridicate ºi speculaþia s-ar pro-
duce cu succes, fãrã a se exclude coeficientul de risc inevitabil.

Deocamdatã, „afacerea sigurã“ este acolo unde existã dinamism
ºi, deci, cerere. Cine a cumpãrat teren la Otopeni (în zona Odãi ori
în ceea ce azi devine un cartier de depozite, pe strada Gãrii) cu 18
euro/mp acum un an, a putut vinde acum cu un preþ dublu iar anul
viitor ar mai câºtiga ceva, nu puþin, dacã se reþine de la vânzare.

„Leul ºi valuta“  Ultimele sãptãmâni ale anului 2004 au fost
tulburate de aºa-numita „crizã de impunere a leului“, de fapt un me-
canism cu origine necunoscutã care „a apreciat cursul de referin-
þã al monedei naþionale faþã de principalele valute“, fãrã sã se fi modi-
ficat, însã, ceva esenþial în capacitatea localã de a produce valori.
Fiind în mod evident, un efect de operaþiune „tehnicã“ — fãrã origine
directã în „procesul economic“ — este de imaginat cã „aprecierea
leului“ va crea o bunã ocazie pentru vânzãtori sã ajusteze preþurile
dar cumpãrãtorul trebuie sã trateze situaþia cu luciditate ºi cu calm.
Totuºi, fiind probabil cã, pînã cel puþin în luna aprilie, în 2005, nu
se va reveni la cursul anterior, efectele „psihologice“ ar putea sã existe.

Acestea sînt, din pãcate, fenomene tipice pentru pieþele incon-
gruente cum este încã ºi azi „piaþa imobiliarã“ de la noi. Aici, unde
lipseºte strategia ºi unde vederea în lãrgime ºi fãrã interes propriu
în imediat nu se cunoaºte, orice noutate „de calendar obiectiv“ ori
de iniþiativã în folosul „subiecþilor“ se rãsfrînge acolo unde echilibrul
este firav, cãci instabilã este însãºi coeziunea socialã ce resimte totul
în mod brutal.
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B. 2005 — CALENDAR DE
SUPRA-ÎNCÃLZIRE

Când am anunþat, cu o lunã jumãtate în urmã, apariþia unui
raport de prognozã imobiliarã pentru anul 2005 eram convins cã
va rezulta ceea ce se cheamã, în limbajul jurnalistic, un document
incendiar. Din pãcate, concluziile ce am obþinut aratã, într-adevãr,
un moment de rãscruce ºi episoade surprinzãtor de agitate faþã de
relativa temperanþã, de altfel superficialã, din ultimele luni.

Cãci, în mod indiscutabil, urmeazã un an de modificãri structu-
rale ºi de conjuncþie de fenomene foarte diverse unde trebuie inclu-
se, alãturi de cele câteva apãrute anterior — ºi cîteva noi, inevitabile
în intervalul urmãtor — dar ºi un coeficient de indistinct, ce scapã
oricãrei previziuni publice. Caracterul de piaþã globalizatã se obser-
vã deja ºi preschimbã, în mod furtunos, majoritatea coordonatelor
anterioare ce pãreau impuse definitiv pînã recent, acum un an ºi
jumãtate.

„Integrarea înainte de integrare“  Prea puþin comentatã
altfel decît în maniera unei informaþii imediate cu caracter de obi-
cei senzaþional, piaþa imobiliarã din România prezintã însã cîteva trãsã-
turi ºi procese specifice ce meritã examinate cu aplicaþie ºi sublinia-
te mai apãsat. Ele explicã „criza de creºtere“ înregistratã mai ales
în 2003 dar continuatã ºi în 2004 în forme mai puþin vizibile ºi cu
un aspect superficial de temperanþã. În realitate, fenomenele se
menþin încã, dar cu miºcare suficient de puþin previzibilã astfel încît
perspectivele se pot prevedea astãzi cu destulã dificultate.

Totuºi, cîteva certitudini ni se impun. Întîi de toate, este eviden-
tã estomparea caracterului de piaþã imobiliarã localã rezematã cu
precãdere pe fonduri autohtone cu diferite origini. Acesta definea
totul ºi alimenta financiar „o piaþã“ (atîta cîtã era) de evoluþie lentã,
avînd stabilitate ºi „predictibilitate“.. Dar apariþia creditului ipotecar,
la jumãtatea lui 2003, a însemnat nu doar crearea unui mecanism
de finanþare suplimentarã ºi, deci, a stimulat achiziþia ci, mai mult
chiar, a conectat piaþa localã la pieþele financiare internaþionale, intro-
ducînd aici principii de piaþã imobiliarã globalã. Efectul are o însem-
nãtate capitalã. Noi nu vom acþiona, de aici înainte, în mod specific
ºi cu obiective condiþionate exclusiv (ori preponderent) de context,
mediu de afaceri ºi articulaþii diverse cu caracter restrîns ci pe o
piaþã organizatã prin mecanisme de finanþare, prin ratã de dobînzi

25



ºi prin dobînzi de refinanþare, în condiþii destul de diferite faþã de
perioadele „de mai an“ ºi cu altfel de riscuri, ce încã nu se discutã
deºi existã. 

Astfel încît, viitorul imediat se anunþã mai agitat decît se ima-
gina iar „criza de creºtere“ — de fapt, o crizã de adaptare — se va
menþine încã un interval deocamdatã indefinit. Continuã, deci, sã
acþioneze elementele apãrute recent — precum „creditarea în regim
de ipotecã“, „banii suplimentari“ introduºi de forþa de muncã emi-
gratã ºi de speculatorii strãini care, începînd din acest an, trateazã
România ca pe un spaþiu de bursã imobiliarã atrãgãtoare — dar, pen-
tru 2005, factorii de intensificare vor spori în mod vãdit odatã cu
liberalizarea contului de capital (în aprilie) ºi cu adoptarea „leului greu“
(în iulie). Consecinþele vor exista, cu siguranþã, fãrã a se putea face
acum altceva decît simple calcule pe hîrtie. În aceastã materie, existã
voci ce prevãd majorãri automate de preþuri de pînã la 30% ºi chiar
45% prin intervenþia acestor douã momente însumate dar fãrã a
se putea invoca alt gen de argumente decît precedentul produs pe
alte pieþe ºi în alt context. Astfel încît, acestea rãmîn doar presupuneri
apãrute pe cale analogicã, fiind sigur doar caracterul de incongru-
enþã ºi nota de agitaþie în creºtere ce vor da amprenta intervalului
urmãtor. Cîteva prognoze se pot face, totuºi, mai ales din punct de
vedere calendaristic. 

Cel mai agitat an imobiliar de dupã 1989  Anul începe
într-o atmosferã de confuzie generatã de fluctuaþiile de curs valu-
tar ce au îngrijorat vînzãtorii din octombrie pînã în decembrie 2004.
Teama „de a pierde lei“ prin acceptarea aceluiaºi preþ în valutã forte
(de obicei „euro“.), convertit la un curs evident mai scãzut, a ridi-
cat, în mod inevitabil, „preþurile de strigare“, dar acestea, conform
unei tradiþii, vor rãmâne ridicate chiar dacã, nu peste multã vreme,
cursul de schimb s-ar putea reface, ajungînd în datele anterioare.
Nimeni însã (în afarã de organizatorii jocului) nu ºtie cu precizie
dacã ºi cînd aceastã restauraþie ar fi posibilã. Adãugãm aici însã
ºi o notã de exaltare adusã de quasi-certitudinea „semnãrii trata-
tului de aderare la UE“, vechea iluzie de vînzãtori care viseazã cã
vor obþine, peste noapte, preþuri ca la Paris. Acestea sunt argu-
mente pentru modificãri imediate ºi nedisciplinate de preþuri, care,
producîndu-se — fãrã nici un temei ºi pe orice segment de piaþã —
vor afecta, încã o datã, în mod iraþional un mediu care, acum un
trimestru, arãta destul de temperat ºi cu o „încãlzire“ evidentã doar
pe piaþa tranzacþiilor cu terenuri.
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Escaladarea continuã treptat ºi cu cîteva accese, ce debuteazã
în luna martie odatã cu obligaþia de „a se afiºa preþurile în Leul Greu“..
În alte þãri, ce au cunoscut acest proces, creºterile tacite de pre-
þuri „pe piaþa generalã“ au început (cu 10-25% din valoarea iniþia-
lã) înainte de „denominare“. În climatul de confuzie, unde nici mãcar
nu se va mai putea stabili o proporþie — inteligibilã pentru omul obiº-
nuit — a Leului faþã de valute, preþul în imobiliar va intra într-o eta-
pã de iraþionalitate cu tendinþã de arbitrar. Pînã se vor putea
„traduce“ vechile preþuri („lei vechi“ echivalenþi ºi valute din 2004)
în noile preþuri (în „leul greu“ ºi valute „din 2005“), totul va fi posibil
ºi se vor avansa argumente ºi raþionamente practic de neînþeles.

Imediat, situaþia s-ar putea complica, odatã cu luna aprilie, prin
ceea ce se cheamã „liberalizarea contului de capital“ care va aduce,
la rîndul ei, alte majorãri de preþuri — oricum „apreciate“ arbitrar —
cu încã 20-25%, avînd în vedere circulaþia de capitaluri pe o piaþã
consideratã (greºit!) ca fiind „virginã“ din punct de vedere al investi-
torului strãin sau, mai corect, ca un mic El Dorado al acestui dece-
niu. Însã imaginea este parþial greºitã ori, mai bine zis, s-a creat
ceva mai tîrziu decît trebuia. Cei care acum se grãbesc sã facã pla-
samente „româneºti“ — cînd rata de profit atinge, atrãgãtor, 12-15%
pe an — nu ºtiu cã, înainte de 1999, o ratã anualã de cîºtig, de 20-
24% era consideratã de „plasatorii curajoºi“ ca fiind doar relativ mul-
þumitoare ºi reflecta scãderea „de atunci“, care nu mai repeta nivelul
de profit de 27-32%, de la jumãtatea anilor ’90. ªi, totuºi, întîrzierea
se va compensa prin participaþie consistentã, care, crescînd cererea,
preseazã asupra preþurilor. Astfel încît, începînd din iulie 2005, cînd
„Leul Greu“ odatã oficializat mai complicã încã o datã orientarea vînzã-
torilor în materie de bani, ne vom afla pe o piaþã fãrã repere, supusã
unor decizii adesea bizare ºi incoerente.

Adãugînd cã începutul toamnei (sezonul tradiþional pentru achi-
ziþia de terenuri, cu creºterile cele mai evidente de preþ pentru acest
segment, oricum foarte cãutat ºi în 2004) supra-încãlzeºte cere-
rea ºi spulberã oferta, înþelegem ºi de ce întreg anul 2005 va fi
afectat ºi de o participare extrem de intensã a speculatorilor diverºi,
inclusiv amatori, de regulã „interni“, dar ºi „externi“, care vor „rula“ —
direct sau prin interpuºi — sume considerabile în ideea unor cîºti-
guri rapide ºi neprevãzute.

Acesta este un calendar tipic pentru supra-încãlzirea ante-
rioarã Integrãrii cãci, de regulã, procesele de adaptare ºi modifica-
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rea pronunþatã apar, în aceste situaþii, nu dupã ci înainte de actul
propriu-zis.

Abia cãtre sfîrºitul anului, pe un fond de schimbãri ce se pro-
duc cu o rapiditate incomparabilã cu oricare din anii anteriori se va
observa cã etapa romanticã a „investiþiei“ imobiliare s-a cunsumat
ireversibil. Pe o piaþã determinatã global prin mecanisme financia-
re cu grad ridicat de complicaþie ºi condiþionãri, adeseori greu de
prevãzut, imobiliarul începe sã devinã cu adevãrat o afacere „de
bursã“, fãcutã la rece oricît de „încãlzit“ ar fi contextul imediat.

Consecinþele acestei „vîrste noi“ vor fi evidente în aproape toa-
te domeniile cu adevãrat importante, iar fenomenele de concurenþã
intensificatã (uneori cu pieþe supra-aglomerate) vor traduce în mod
semnificativ noua ordine în imobiliar.

Sfîrºitul „temei populare“  În acest context, „tema popu-
larã“ ce a pasionat mulþi ani pe „micul cumpãrãtor“ ºi pe „vînzãtorul
de supravieþuire“ nu va mai avea nici un fel de însemnãtate. Preþurile
la vînzarea de apartamente în blocuri de locuinþe se vor aºeza în
datele fireºti (cu fluctuaþii de numai 8-10% într-un sens ori în altul)
ºi cu „douã pieþe“ din ce în ce mai distincte: „piaþa de cartiere“ (vechile
„oraºe-satelit“.), stabilã ºi în „depreciere moralã“ foarte lentã, aproa-
pe imperceptibilã ºi „piaþa scumpã“ (Centrul Civic, ªtirbei Vodã, ªcoa-
la Herãstrãu, Cartierul Aviaþiei, Bãneasa), în creºtere tot atît de lentã
dar indiscutabilã deºi în aceastã materie sînt încã posibile „aprecieri“
de pînã la 15-18% în Zona de Nord.

Dar cu cît se întãreºte ºi se diversificã oferta de bani pentru
creditare în regim de ipotecã (inevitabilã pe pieþele „globalizate“.) —
ºi, deci, creºte „puterea aparentã de cumpãrare“ — cu atît apare
psihologia mai „pretenþioasã“ a cumpãrãtorului cu „disponibilitate supli-
mentarã“.. „Apartamentul“ începe sã se ºteargã din categoria de
obiectiv preferat.

„Casa pe pãmînt“ — veche dar, poate, ºi nouã!  Atracþia,
neaºteptatã, a anului 2004, pentru „casa pe pãmînt“ (ºi în subsidi-
ar, „terenul pentru casã“, dacã finanþãrile vor încuraja astfel de op-
þiuni iar constructorii vor lucra cu mai multã transparenþã fiscalã)
sfîrºeºte prin a se impune, în sfîrºit, mai ales pentru familiile de tineri
cu profesiuni liberale ori în legãturã cu categoria patronalã, inclusiv
din „generaþia viitoare“.. Este burghezia tînãrã care, astãzi, îºi cautã
locuinþa ce nu avusese pînã acum. Dar, în aceastã materie, criza
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de ofertã s-a instalat deja. Preþul iniþial convenabil al „casei vechi“
în cartiere acceptabile (dar fãrã faimã) a consumat rapid propunerea
consideratã „bunã“ în aceste arii, iar alte zone (gen Bucureºtii Noi)
nu se configureazã ca mit social, între altele ºi fiindcã faþa cartie-
rului este încã nelãmuritã. Rãmîne valabilã ipoteza de „casã nouã“
(uni-familialã, de „talie medie“ cãtre „micã“.), deocamdatã un dezide-
rat care, dacã va fi înþeles la timp de casta antreprenorilor, va
putea crea un „curent“, o „modã“ ºi, deci, noi preferinþe în materie
de rezidenþial „mic-burghez“.. Înþelegerea acestei ocazii istorice (ºi
care ar fi, categoric, marea afacere de mîine) va putea aduce, prin
corectare, preþul caselor „noi“ (cu credit ipotecar) la o cotã cu mai
mult de 20% mai jos decît acum, dar aceasta este doar o supozi-
þie cu caracter teoretic.

„Vila“ — pasiunea constantã  Prea puþin afectatã de noile
soluþii financiare, piaþa rezidenþialã tradiþionalã, preferatã de cum-
pãrãtorul cu înlesnire dar ºi de „plasatorul“ strãin, se va complica în
2005 prin infuzia masivã de capitaluri externe. Clãdirea cu þinutã,
personalitate ºi caracter se cautã prin intuiþie, de cãtre european,
mai ales din motivul uimitor (dar nedeclarat) al „preþului scãzut“ (?!)
în raport cu preþuri curente din alte capitale europene. Doar tema
seismicã (despre care strãinul ºtie suficient cît sã-l îngrijoreze) mai
împiedicã o fixaþie puternicã asupra acestui segment definit, prea
adeseori, de construcþii cu o anumitã vechime ce se prezumã cã le-ar
fi putut afecta.

Dar, pe ansamblu, re-lansarea s-ar putea produce dacã ºi ofer-
ta se va diversifica ºi va creºte în volum prin retrocedãrile ce se aº-
teaptã dar întîrzie în maniera balkanicã unde „jocul de biliard“ istoric
ne defineºte în acþiunea noastrã neconþinutisticã. Cînd se vor face,
acestea vor fi, însã, tranzacþii de avocaþi, avîndu-se în vedere difi-
cultãþile „de situaþie“ ºi de „documente“ ce afecteazã peste 60% din
aceste clãdiri. 

„Chiria“ — calm previzibil  Situaþia chiriilor pentru locuinþe
rãmîne, în Bucureºti, staþionarã pe ansamblu, deºi oscilaþii de cîte-
va procente se înregistreazã ºi într-un sens ºi în altul; dar sînt com-
plet nesemnificative. Acest fenomen este neobiºnuit, avîndu-se în
vedere cã, dupã cum „scrie la carte“, acolo unde creditul ipotecar
se dezvoltã, chiriile scad. Dar, în Bucureºti, unde „chiria micã“, în
cartiere, se adoptã de cãtre „clientul“ tînãr — personal mediu, recent
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urbanizat, slab „plãtitor“ — încã inapt pentru „creditul ipotecar“, inter-
venþia suplimentelor financiare este inoperantã. Aceasta fiind piaþa
majoritarã ca volum, rezultã cã, deocamdatã, nu vom înregistra schim-
bãri de fond în aceastã materie.

Constantã rãmîne ºi piaþa rezidenþialã medie (apartament de
vilã, bloc standard „nou“.), frecventatã de personalul strãin „curent“,
un segment ce s-ar putea intensifica prin creºteri de 10-12%, abia
cãtre 2006-2007. În schimb, rezidenþialul autentic (vilã uni-familia-
lã, de obicei construcþie nouã) înregistreazã o anumitã modificare
de accent prin atracþia, recentã, pentru Bucureºtiul de Nord, de
fapt o întinsã zonã de arhipelag sporadic alcãtuitã din cvartale, car-
tiere medii „de vile“, „parcuri rezidenþiale“ ce se întind de la Bãneasa
pînã cãtre Snagov. Aici, plãþi de 5.500-6.000 EURO/lunã devin cu-
rente ºi traduc un buget de staff de companie internaþionalã.

Totuºi, tendinþa aceasta s-ar putea încetini ºi poate chiar sus-
penda într-un interval oarecare dacã politica de companie se
corecteazã prin renunþare la „chirie“ în favoarea „achiziþiei de proprie-
tãþi“.. Aceasta este o soluþie ce se adoptã acum de cãtre „trans-
naþionalele“ ce s-au indigenizat dar nu se generalizeazã încã, din
cauza unui gen de conservatorism ce se va dovedi pãgubitor.

Febra de „condominium“  O posibilã modificare s-ar putea
produce ºi pe fondul interesului, surprinzãtor de bine marcat, pen-
tru aºa-numitele „apartamente de lux“, de fapt, blocuri noi ridicate
în zonele rezidenþiale clasice ce se cunosc prea bine ºi se cautã ob-
sedant. Iniþial preferat de cumpãrãtorul local înlesnit — care, de
regulã, repudiazã „vila interbelicã“ apreciatã ca fiind nesigurã prin
vechime — acest gen de „condominium“, cu faimã adesea nemeri-
tatã, constînd în „finisaje“ ºi „dotãri“ proprii stereotipului de „nou stil“,
începe sã intereseze mai mult „personalul strãin“ dar, deocamdatã,
numai pentru închiriere. Acesta regãseºte mediul „acceptabil“, obiº-
nuit în þara lui, dar, în schimb, vecinãtãþi sigure, apropiere de loca-
luri preferate, poziþie „ultracentralã“.. Apare, deci, ºi cumpãrãtorul
pentru exploataþie care trateazã la rece aceastã achiziþie în sco-
pul de a-ºi amortiza plasamentul în timp rezonabil fãrã a risca exage-
rat. Treptat, destinaþia acestei categorii de construcþii se va corecta
(trecînd de la apartament de uz propriu la apartament de închiriat),
dar apogeul acestui gen de afacere a fost atins, iar viitorul ei, pe
termen mediu, începe sã devinã problematic.
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„Cartierul de vile“ — o afacere în restructurare  Proble-
maticã începe sã devinã ºi afacerea, pînã mai ieri remarcabilã prin
ritmicitate, denumitã „cartier de vile“ sau „parc rezidenþial“, în realita-
te niºte „dezvoltãri“, cum sînt denumite, prin traducere din englezã,
astfel de micro-oraºe de dimensiuni, ele însele, foarte diferite. Pre-
zentate o vreme drept „locuinþe de lux“ — ceea ce, în accepþiunea
localã, puteau sã fie considerate, dar cu o oarecare îngãduinþã —
acestea ar putea sã se sub-coteze într-un interval mediu, tocmai
prin încetinirea cererii ºi scãderea numãrului de solicitanþi, invers
proporþional cu creºterea ofertei. Apoi, ºi apariþia unor noi antre-
prenori (evidentã încã în 2003 ºi intensificatã în 2004) ar fi putut
sã aducã o supra-saturaþie de ofertã ºi o nouã distribuþie de „sfere
de influenþã“ în condiþiile unei concurenþe ce a sporit. Totuºi, previ-
ziunile în aceastã materie nu par deocamdatã a fi atît de sumbre
pe cît s-ar putea crede la o vizionare superficialã a situaþiei de fapt.
În mod evident, viitorul „afacerii“ depinde, fãrã nici o îndoialã, de capa-
citatea antreprenorilor de a-ºi restructura programele, concepîndu-le
acum pe termen lung. Piaþa aºa-zisã „de lux“ fiind fatalmente limita-
tã — cãci cumpãrãtorul risipitor este, la rîndul lui, în numãr previ-
zibil — rezultã cã un altfel de accent social prin atragerea clienþilor
doar „înlesniþi“ nu „bogaþi“, odatã cu o corectare sensibilã a proiec-
telor („zone“, „stil de viaþã“ etc.) se vor dovedi inevitabile. Apar, deo-
potrivã, necesitatea ajustãrii preþurilor ºi includerea unor metode de
finanþare mai puþin rigide ºi stereotipe decît cele de pînã mai deunãzi.
ªi în aceastã materie, concurenþa a fãcut sã scadã preþurile ori, mai
bine spus, sã se promoveze aranjamentele mai accesibile, ceea ce
înseamnã un grad de adaptabilitate care s-ar putea sã asigure, încã
destulã vreme, stabilitatea „afacerii“ ºi echilibrul în acest domeniu.

Sînt, la rîndul lor, fenomene curente de „piaþã globalizatã“ deºi
marii antreprenori internaþionali care, în alte þãri din Europa de Est
au pãtruns încã de timpuriu intensificînd procese locale ºi produ-
cînd, uneori, modificãri evidente în raportul de forþe, încã nu apar
aici altfel decît printr-o prospecþie rezervatã.

Hypermarket-urile: începutul rãzboiului  Afacerea conside-
ratã în 2003 ºi 2004 un fel de „perlã a Coroanei“ în materie de
imobiliar, continuã ºi se dezvoltã dar într-un mediu cu totul nou decît
cel de pînã acum.

În materie de „hypermarket-uri“, anul 2005 înregistreazã în-
ceputul unui rãzboi fãþiº ºi, deci, încheierea perioadei roz, de convie-
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þuire paºnicã înregistratã în cei cîþiva ani recenþi. Dupã un început
de pionierat (cu „Prisma“, în 1994 ºi „Cartierul Engros-urilor“ din
Voluntari), apariþia concernului „Metro“ a creat, pentru o vreme, un
monopol indiscutabil dar ºi interesul pentru aceastã piaþã care, avînd
un singur jucãtor important ce s-a extins treptat în teritoriu, arãta
potenþial ºi spaþiu de desfãºurare. Apariþia unei concurenþe de la
un an la altul mai vizibile, atît prin numãr de nou-veniþi cît ºi prin
rapiditatea operaþiunilor de implantare, a creat pentru o anumitã
perioadã de timp, impresia unui fel de „El Dorado“ ºi, deci, a unui
straniu izvor nesecat de produs bani, arãtînd „consumism febrici-
tant într-o þarã sãracã“!

Astfel, anii 2003 ºi 2004 au ratificat „afacerea hypermar-
ket-urilor“ drept investiþia imobiliarã cea mai profitabilã dar, în acelaºi
timp, au creat ºi preistoria unei aglomerãri de participanþi ce se
observã deja ºi va deveni ºi mai pronunþatã în intervalul urmãtor. O
anumitã destindere a tensiunilor de aglomerare, prin crearea de
reþele ale aceluiaºi magazin, a mai atenuat ºocul ce se prevedea.

„Ieºirea marilor lanþuri de magazine“ din Bucureºti ºi implan-
tarea în punctele nodale „din teritoriu“, cu dinamicã ridicatã ºi vali-
datã statistic, a fost o soluþie inteligentã dar va avea, categoric, un
caracter provizoriu. Astãzi, manevrele de extindere nu mai sunt sufi-
ciente pentru a se amîna confruntarea directã, ce se va manifesta
pe canale foarte diverse, începînd de la abandonarea treptatã a regiu-
nilor „periferice“ ºi pînã la creºterea calitãþii ofertei (accesibilitate,
întîi de toate) ºi a serviciilor.

Semnalul dat de „Selgros“ — care, prin hypermarket-ul din cartie-
rul Bãneasa — a început sã atragã ca un burete cumpãrãtorii care
ezitau sã meargã mai departe, în Otopeni, a fost înþeles în mod co-
respunzãtor ºi confirmat ºi de magazinele „Billa“ ºi „Mega Image“
(exclusiv intra-urbane). Sloganul introdus de „Orhideea“, care încu-
rajeazã „cumpãrãturile în oraº“, întãreºte aceastã tendinþã, înceti-
nitã doar de numãrul mai redus de terenuri centrale cu suprafeþe
mari, pretabile sã devinã „mari magazine noi“.. 

Concentratul de Oraº  „Moda Mall-urilor“ — exclusiv intra-
urbane ºi cu ofertã diversificatã în mãrfuri ºi servicii, de fapt „mici
orãºele de plãceri“ — dezechilibreazã ºi ea situaþia de pe piaþa hiper-
marketurilor ºi o va complica pe viitor. Instalatã insidios, pe la începutul
acestui deceniu, atracþia pentru „noul templu al comerþului“ afec-
teazã deja cîteva pieþe potenþiale ºi va continua sã le afecteze. Une-
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le dispar înainte de a apãrea. Noi nu am avut încã — ºi nici nu vom
mai avea — o piaþã imobiliarã de sãli de cinematograf dar mobilizarea
de „multiplexuri“ în interiorul acestui gen de parcuri comerciale închide
orice evoluþie diversificatã ºi aproape cã va concentra serviciile, imo-
bilizîndu-le într-un relativ monopol. 

„Industria mîncãrii“ — nivel staþionar  Doar arareori comen-
tatã în studiile curente (de altfel, foarte puþine), „piaþa imobiliarã a
industriei mîncãrii“ prezintã trãsãturi ce ar merita o subliniere acum
cãci este constituitã deja ºi, mai mult chiar, prezintã o stabilitate
relativã, ce nu se va modifica decît lent. În materie de restaurante,
nu doar „moda“ ci ºi tradiþia au impus „restaurantul în casa veche“,
rãspîndit într-un procent de peste 80%, care, oricît ar pãrea de ne-
verosimil, va mai creºte. Acestea sînt restaurante de categorii di-
verse, între care cele mai multe înglobeazã aºa-numite „imobile de
prestigiu“ (foste „vile de proprietar“ reorganizate fãrã modificãri de
croialã) ºi doar puþine ilustreazã „casa de cartier“ cu pretenþii mai
scãzute dar „salvatã“ prin amenajare, ingeniozitate ºi un anumit „ºic“..
Încã deficitare sînt restaurantele cu terasã, foarte rãspîndite în ma-
rile capitale europene — însã uimitor de rare aici — dar probabil cã
viitorul va mai corecta aceastã defecþiune. În mod inexplicabil, pro-
porþia între spaþiile închiriate ºi cele cumpãrate (deci — proprietate)
este echilibratã, astfel încît se preferã, mai degrabã, „chiria“ (ex-
presia incertitudinii în viitorul acestui tip de afacere), concluzie greºitã
cîtã vreme existã încã „loc“ pentru dezvoltare pe o piaþã nu foarte
aglomeratã.

În schimb, piaþa de fast-food este de mai mulþi ani domeniul
unui rãzboi ne-zgomotos dar evident între diferite companii interna-
þionale, unele — cu faimã, altele ce doresc sã rãzbatã ºi sã se impu-
nã. Aici accentele unui mod de viaþã nou, mai agitat, mai dinamic
ºi mai „consumist“ sînt în afarã de orice discuþie ºi, avînd în vedere
„potenþialul cererii“, nu se poate imagina o încetinire a ritmului de
creºtere ºi nici o crizã de supra-saturaþie. ªi aici începe sã se prefe-
re dezvoltarea „în reþea“, din centru cãtre cartiere ºi pe marile dru-
muri inter-urbane, dovadã cã prospecþia se face atent ºi cu strate-
gie pe termen lung. Evident cã, în destule cazuri, extensiunea aduce
„reþelele“ ºi în cele mai diferite locuri din þarã, deocamdatã numai
în oraºele mari, cu un consum bãnuit a fi satisfãcãtor ºi constant.
Sînt tendinþe ale unei pieþe „globalizate“, pigmentate uneori cu mai multã
agresivitate decît chiar în capitalele europene cele mai prestigioase.
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„Bulevardele comerciale“ — o iluzie  ªi alte segmente, unele
cu o anumitã apreciere în anii anteriori, se simt ameninþate în orîn-
duielile încetãþenite. Instalarea „magazinelor de lux“ în Mall-uri — de
fapt, magazine cu marcã internaþionalã, ce traduc „globalizarea“ în
comercial — constituie o caracteristicã localã dar rãspunde, într-o
anumitã mãsurã, atît psihologiei cumpãrãtorului de aici dar ºi con-
diþiilor oferite de oraº în întregul lui. În alte capitale, aºa-numitele
magazinele „de marcã“ — „Tommy Hilfinger“, „Celio“, „Marks & Spencer“
etc. — se rãspîndesc pe marile bulevarde comerciale ori în „ariile
pietonale turistice“ care aici nu existã ºi nici nu se preconizeazã cã
vor exista prea curînd. O ipotezã de felul „Champs Elysées“, „Rue
de Rivoli“ sau „Kärtnerstrasse“ pãrea sã se constituie, în jurul anu-
lui 2000, ºi în Bucureºti, în ceea ce se cheamã „Marile Bulevarde“,
de fapt, în cele patru direcþii ce formeazã axele cruciale dezvoltate
din „centrul convenþional“ care este Piaþa Universitãþii. Dar, din pã-
cate, condiþiile minime nu sînt întrunite: noi nu avem nici „zone de
circulaþie pedestrã“ (precum în Viena ºi nici mãcar cum existã în
Belgrad!) ºi nici aliniamente agregate pentru magazine ºi, deci, un
comerþ de continuum. Bulevardul „paºoptist“, segmentat în mai
multe denumiri pe axa nord/sud este, mai degrabã, o arie de circu-
laþie popularã, astfel încît oferta de marfã scumpã pare sã rãmînã
mai mult element de vitrinã decît ocazie de vînzare. „Bulevardele re-
gale“ (pe axa est/vest) pãstreazã acelaºi caracter segmentat, dis-
continuu, de spaþii comerciale alãturate altor genuri de clãdiri ºi chiar
de instituþii oficiale. „Vadul“ nu se poate concentra ºi locul nu se con-
sacrã. Rãmîne Calea Victoriei, faimoasã prin notorietate ºi tradiþie,
argumente valabile un timp dar depreciate treptat pînã la situaþia
de azi, ce rãmîne destul de confuzã. ªi aici discontinuitatea vadului
se observã cu uºurinþã prin cele douã arii de concentrare relativã
despãrþite prin pieþe, clãdiri instituþionale, parcuri ºi zone cu circu-
laþie pietonalã dificultoasã. Adãugãm „sindromul de oraº inutilizabil“,
traficul supra-aglomerat, spaþiile de parcare insuficiente ºi completãm
cu un mod de viaþã ne-aºezat, care nu cuprinde, în cuprinsul lui,
plimbarea de plãcere dar se defineºte prin vizita ritualicã la templul
comerþului (care însemneazã, azi, Hipermarket ºi Mall) ºi înþelegem
sensurile acestui fenomen.

În aceastã materie, previziunile nu sînt optimiste, fiind în afarã
de orice îndoialã cã „piaþa magazinelor de lux“ cunoaºte un moment
de cumpãnã, anunþat de frecventele „re-locaþii“ ºi de schimbãrile „de
destinaþie“ surprinzãtor de intensificate, prin numãr, în ultimii ani ºi
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mai ales recent. Lipsa unei viziuni realiste în dezvoltarea urbanã agra-
veazã aceastã situaþie ºi o lasã sã se consume excesiv în datele,
uneori anarhice, ale pieþii de investiþii. ªi preþurile vor cunoaºte unele
retrageri dar nu în imediat, ºtiindu-se cã despãrþirea de zonele-
sanctuar se produce cu multe amînãri ºi dupã iluzii consumate
inutil. Abia cãtre sfîrºitul anului se va putea constata o ajustare în
minus, de pînã la 18-20%, a valorii chiriilor în „luxul Marilor Bule-
varde“, arie care, totuºi, va rãmîne o temã deschisã, cu dezvoltare
imprevizibilã în 2006 ºi, mai ales, dupã 2007.

„Hoteleria“ — biruitã de risc  Consideratã, la începutul lui
2002, drept o afacere „cu viitor“ (prin acoperirea unui posibil deficit
de 80-100 de unitãþi) „hoteleria“ a creat o relativã „modã“ ºi a cu-
noscut, în numai doi ani, o dinamicã incomparabilã cu întreg dece-
niul anterior. ªi, în acest domeniu, „investitorii“ au lucrat cu eficaci-
tate ºi au mobilizat fondurile necesare la timpul potrivit, astfel încît
oraºul începe sã se populeze cu prea multe „clãdiri pentru oaspeþi“
iar afacerea ar putea, foarte probabil, sã devinã destul de aventu-
roasã în urmãtorii ani. Cãci, în absenþa unui brand de oraº — cum
se spune în romgleza epocii — cu atracþiozitate ºi capacitate de dife-
renþiere, în stare sã dezvolte turism la un alt nivel decît interesul
întîmplãtor de acum ºi cu un calendar de „tîrguri ºi expoziþii“ în evi-
dent declin faþã de acum un deceniu, fluxul de clienþi cãtre hotelu-
rile din Bucureºti ar putea atinge în curînd un plafon neconvenabil
ºi, deci, orice investiþie nouã va trebui studiatã atent înainte de a
se deschide. O anumitã prudenþã se observã deja, astfel încît anul
2005 va trebui sã cuprindã ºi o reevaluare a acestei teme.

„Afaceri speciale“  Observate prea puþin, cîteva tipuri de
afaceri cu caracter special au apãrut deja ºi se vor impune deºi nu
vor genera o „modã“.; sînt „afaceri mici“ dar posibile. „Galeria de
artã cu un club propriu“ ori „librãria cu ceainãrie, salã de cenaclu
ºi club“ sînt pseudo-investiþii culturale în sensul cã ilustreazã afacere
în stare purã, destul de nouã la noi ºi, deci, cu ºanse de a gãsi „dome-
niul de niºã“.. Ele se vor menþine, deocamdatã, ca o curiozitate, ºi re-
prezintã un segment stabil atîta vreme cît nu apare „ofertã sufocantã“..

„Birourile“ — piaþã definitã  Contrar unor susþineri curente,
piaþa de birouri nu cuprinde doar „afacerea“ (tradusã în „centre de
afaceri“, „bloc de birouri“ etc, considerate ca fiind „atractive“ ºi în
creºtere constantã) , ci ºi „biroul de prestigiu“, de obicei cultivat de
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companiile mari ce întrebuinþeazã clãdirea cu tradiþie, stil ºi perso-
nalitate ca fiind un element de imagine proeminent ºi, adeseori, chiar
un reper urban. „Casele boiereºti“ ocupate de Ogilvy & Mather, Ing
Baring, Shell, Graffitti BBDO, Energy Holdings sunt argumente ce
se ignorã atunci cînd se echivaleazã piaþa de birouri cu blocul
care anonimizeazã. Opþiunea pentru „prestigiu“ se conservã cãci
este un element de politicã de companie, în schimb afacerea cu
„blocuri de birouri“ staþioneazã ºi este posibil sã capete un carac-
ter incert, cu cît se va intensifica „indigenizarea“ companiilor inter-
naþionale ce au încheiat deja prospecþia ºi tatonãrile.

Un simptom al acestei situaþii îl constituie preþul constant de
închiriere care, dacã, totuºi, cererea ar fi atît de mare pe cît se
susþine uneori, ar trebui sã traducã un deficit de moment ºi sã creas-
cã, fenomen ce însã nu se observã. De fapt, s-ar zice cã dimpotrivã! 

„Terenurile“ — o atracþie periculoasã  Marea ocazie de îmbo-
gãþire s-a crezut cã este, în 2004, „afacerea cu terenuri“ care, din
motivul simplitãþii, a fost consideratã un fel de „maºinã de fãcut bani“,
ce aduce cîºtig „de la sine“.. Iatã de ce piaþa terenurilor indicã astãzi
cel mai ridicat coeficient speculativ ºi, din punct de vedere al „co-
taþiilor de bursã“ ,ºi cele mai ridicate „rate de creºtere“.. Din pã-
cate, este o „creºtere“ artificialã ºi, nu în puþine cazuri, riscantã.
Ideea, primitivã, dupã care oriunde se plaseazã bani, se va obþine
cîºtig, ar putea duce, nu atît de rar pe cît se crede, la pierderi spec-
taculoase dacã opþiunea nu va fi însoþitã de o prospecþie serioasã
ºi de o evaluare raþionalã a potenþialului obiectiv. Din acest punct
de vedere, este evident cã pot creºte în valoare, extrem de mulþu-
mitor, terenurile utilizate pentru ceea ce se cheamã „afacere de în-
treprindere“, deºi este încã foarte rãspînditã legenda terenului „bun
pentru cartiere de vile“.. Acestea însã, din pãcate, nu pot apãrea
oriunde! Astfel încît, se vor înregistra creºteri semnificative mai
degrabã în acele zone (Otopeni, Militari) care dezvoltã deja ceea ce
se cheamã „parc industrial“ ori „parc comercial“ dar, bineînþeles, ºi
acolo unde preþul, fiind suficient de scãzut, aratã cã orice creºte-
re ulterioarã va fi satisfãcãtoare (ªos. Alexandriei). „În oraº“, scum-
pirea terenului în sectoarele clasice, (Cartierul Primãverii, Dorobanþi,
Kiseleff, Parcul Domenii, Cotroceni, Polonã), indicã mai degrabã ofer-
ta extrem de redusã ºi, deopotrivã, apropierea unui plafon inevitabil
care, fãcînd investiþia posibilã mult prea costisitoare decît pînã acum,
ar putea atrage prãbuºirea pieþii în tocmai aceste arii ºi pe acest
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segment. În mod paradoxal, presiunea „de cerere“ ar putea grãbi
acest proces care, în 2004, doar se bãnuia.

„Cartierele de depozite“ — faza explozivã  Cele mai specta-
culoase schimbãri substanþiale s-au produs la întîlnirea pieþii de vîn-
zãri de terenuri cu investiþia pentru afacere, de fapt în terenuri
pentru construcþii de magazinaj ºi comerþ. Pe aceastã piaþã de de-
pozite — încã indefinitã noþional ºi absorbitã în conceptul general de
„parcuri industriale“ — preþurile plãtite pentru terenuri s-au dublat în
ultimul an în exact cele mai cãutate zone de dezvoltare, cum ar fi
Otopeni/ªos.Odãi. Nimic nu ne îndeamnã sã susþinem cã acest pro-
ces s-ar incetini, ba dimpotrivã chiar. Un raport publicat în 1996
în „Moniteur du Commerce Internationale“ (Le MOCI) semnala situa-
þia dezastruoasã a spaþiilor de depozitare din Europa de Est ºi pre-
vedea o escaladare a investiþiilor pe aceastã piaþã care, utilizînd tem-
porar adãpostul fostelor întreprinderi „de stat“ ulterior privatizate,
va trebui dezvoltatã la alþi parametri decît cei ce se constatau a-
tunci. Acest moment s-a profilat deja ºi fenomenul, început lent ºi
fãrã o concentrare vizibilã, trece acum în faza explozivã ce s-ar expli-
ca ºi printr-un fel de reacþie în lanþ iniþiatã de lãrgirea comerþului
de „mari magazine“..

Obiect de speculaþie încã de acum, acest domeniu evolueazã
galopant, dar plasamentul cu doar interes de cîºtig prin re-vînzare
comportã destule riscuri cãci orice creºtere de preþ peste un pla-
fon acceptabil de cãtre plãtitorul final „îngheaþã“ piaþa localã ºi aduce
soluþiile alternative: alte zone, altã „dezvoltare“ ºi cumpãrare directã.

Agitaþie în toate regiunile  Caracterul de „crizã de creºtere“
va fi evident ºi pe pieþele locale ori specifice din toatã þara. „Obsesia
apartamentelor de bloc“, ceva mai temperatã în 2004, se va men-
þine, totuºi, la cote destul de ridicate astfel încît nu se prevãd scã-
deri spectaculoase de preþuri pentru majoritatea „oraºelor mari“..
Unele noutãþi vor interveni, totuºi. Întîi de toate, scade „finanþarea
externã“ în sensul diminuãrii aportului de „bani de la emigranþi“ în-
trucît o parte considerabilã dintre „amatorii de apartamente“ ce lu-
creazã în Europa ºi-a satisfãcut nevoia de proprietate imobiliarã iar
„al doilea ºi al treilea apartament“, cumpãrat pentru exploataþie prin
închiriere, nu se dovedeºte o afacere interesantã în alte oraºe decît
Bucureºtii, datoritã chiriilor foarte scãzute ºi, deci, amortizãrii lene-
ºe. În schimb, apar mai mulþi „amatori de credit ipotecar“, odatã
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cu concurenþa de pe piaþa bancarã ºi datoritã unei relative temperãri
a „cumpãrãtorului bucureºtean“, mai prudent deja dupã primii doi
ani de „efect de fericire prin îndatorare“. Menþinerea unei finanþãri
relativ constante va contribui, la rîndul ei, la echilibrul relativ al unei
pieþe care a cunoscut, în 2003 ºi, parþial, în 2004, fenomene greu
de imaginat cu doar cîþiva ani înainte. În orice caz, „apartamentul
de bloc“ va fi cotat corect, fãrã inflamãri inutile, astfel încît eventua-
lele creºteri de 10-18% în unele oraºe pot fi considerate fireºti, fãrã
sã fie obligatorii. Dar ºi opþiunile încep sã se corecteze. Apare in-
teresul (ºi, adeseori, preferinþa) pentru „casa pe pãmînt în subur-
bii“ — cu o dezvoltare înceatã încã, din cauza reþelei de transport
sub-urban, acum primitivã — ºi chiar „de þarã“, fiind interesant de
urmãrit dacã nu cumva aceastã tendinþã incipientã se va transfor-
ma într-un „modã“ cu aspect popular. Începe, în consecinþã, sã se
aprecieze însãºi noþiunea de „teren“, înþeles atît ca element de spe-
culaþie cît ºi în felul unei proprietãþi iniþiale, inevitabilã pentru con-
strucþia de locuinþã. Tendinþa nouã, mai evidentã în 2004, va cunoaº-
te o întãrire uneori spectaculoasã, astfel încît, în oraºele „cu dina-
micã economicã“ (precum Timiºoara, Suceava, Oradea, Braºov, Pia-
tra-Neamþ, Craiova, Constanþa mai întîi) terenurile „de periferie“ —
pentru „reºedinþã“ dar ºi pentru depozite ºi „afacere pentru firmã“ —
ar putea constitui o afacere foarte profitabilã. Dar nu „afacerea anului“!

Afacerea anului  Aceasta se va produce, cu siguranþã, în
domeniul „vînzãrilor de terenuri agricole“, extrem de cãutate încã
din vara anului 2004. În aceastã materie, concurã mai multe argu-
mente, dintre care „legenda strãinilor care cumpãrã tot ºi scump“
este nu numai o iluzie ci ºi o simplã legendã (totuºi, prin 2006-2007,
aceasta ar putea sã se confirme, dar nu mai devreme). Mai degra-
bã, trezirea speculatorilor de toate mãrimile ar putea sã explice
creºteri de pînã la 80% înregistrate în 2004 pe aceastã piaþã unde,
în 2005, este posibil ca preþurile sã creascã ºi cu mai mult de 100%
faþã de cele practicate acum. Indiferent dacã întrunesc condiþii min-
imale pentru o speculaþie fructuoasã („poziþie“, ºanse de dezvoltare
acceleratã, chiar ºi utilitãþi ori, pentru uz agricol, suprafeþe com-
pacte mari ºi „îmbunãtãþiri funciare“.), „terenurile agricole“ vor fi vede-
ta anului imobiliar. Dar, într-o perspectivã ceva mai lucidã, deopotrivã
o sursã de posibile dezamãgiri atunci cînd se viseazã la prea mult
în timp prea scurt.
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„Noul Bucureºti“ — ªansa majorã, încã în schiþã  În sfîrºit,
abia formulatã în 2004, dar, probabil, agregatã în 2005, ideea Noului
Bucureºti care ar organiza mai judicios dezvoltarea de megapolis
ce se înregistreazã astãzi într-un ritm uimitor de ridicat în Bucureºtii
de Nord va constitui nu doar ºansa fenomenalã a României în viito-
rul mediu ci ºi, probabil, cea mai importantã investiþie imobiliarã uni-
versalã a viitorului deceniu. Este în afarã de orice discuþie cã, pe o
piaþã globalizatã, aceastã ocazie nu va putea scãpa celor ce utili-
zeazã, sistematic ºi fãrã prejudecãþi, orice sursã posibilã de profit
ºi acþioneazã repede ºi eficient. Deocamdatã doar schiþã prelimina-
rã a aglomerãrii urbane celei mai importante din Europa de Est, Noul
Bucureºti s-ar putea impune în termeni de concreteþe mai vãditã în
urmãtorii ani, cu efecte imprevizibile asupra întregii pieþe imobiliare
din România.

C. „Casa de vacanþã“ — prognoza 2004
Un alt mod de viaþã. În prea multe rînduri, din pãcate, ideea

de „casã de vacanþã“ este legatã de noþiunile de „lux“, „bogãþie“ ºi,
bineînþeles, „risipã“ dar aceastã apropiere nu este întemeiatã. În alte
pãrþi, unde societatea este mai aºezatã ºi ºtie nu doar sã trãiascã
echilibrat ci ºi sã-ºi cultive tradiþia ºi sã o dezvolte la regimul zilei de
azi, „casa de vacanþã“ intrã în ordinea fireascã ºi nu constituie extra-
vaganþã. Bineînþeles cã ºi la noi normalul se va impune cãci, la drept
vorbind, un alt mod de viaþã, mai sãnãtos, se prefigureazã aici ºi
se va înrãdãcina. De fapt, fãrã a se modifica zgomotos, piaþa imo-
biliarului „plezirist“ — unde intrã categorii diverse dar ºi investiþii ºi pla-
samente ingenioase, cînd se ºtie cum sã se facã — aratã suficient
dinamism, „agitaþie“ pozitivã ºi direcþii ce se vãd mai puþin ºocant dar
cu claritate de cãtre cei ce disting „în infraroºul economic“.

ªi aci, ca ºi în alte situaþii, m-am gîndit sã propun, ca „bun
public“, calcule ce au rezultat din statisticã ºi observaþie, creînd o
prognozã de interval definit, care, la rîndul ei, se va putea compara,
dupã o vreme, cu procesele consumate spre a se observa cît s-a
realizat în realitate ºi nu doar în ipotezã.

Evoluþiile în aceastã materie se prevãd, astfel, ºi pentru 2004
suficient de stabile ºi de diversificate, indicînd continuarea unor pro-
cese începute într-un „anterior“ recent. Dinamism relativ se între-
vede în toate categoriile de tranzacþii, bineînþeles cu diferenþe ine-
vitabile atît în valori absolute cît ºi în „rulaj“. Vînzãrile de case þãrãneºti
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sînt, ºi azi, ca ºi ieri, excedentare prin ofertã bogatã numeric — cãci
aproape toate regiunile cunosc acest gen de casã ieftinã ºi utiliza-
bilã fãrã costuri ridicate — iar cumpãrãtorii încep sã înþeleagã avanta-
jele unei achiziþii care, în medie, se poate face la valori între
2.500-4.000 EURO, poate doar, uneori, ceva mai mult. În staþiu-
nile situate „la deal“ oferta este suficient de consistentã dar ºi ce-
rerea se majoreazã datoritã preþurilor încã accesibile. Diagnostic:
piaþã foarte activã. În staþiunile de munte, oferta este puþinã dar
cererea este în creºtere, ceea ce va crea o atitudine de bursã
cu ofertã deficitarã ºi în 2004, poate cu un accent suplimentar,
ce se va resimþi. In staþiunile situate în regiuni de deal oferta de
„vile“ — noþiune ce desemneazã nu „lux“ ci doar imobile mai aspec-
tuoase — rãmîne ridicatã deºi cererea s-a liniºtit ºi nu se va „reface“
prea curînd. Dezechilibratã va fi, ca ºi pînã acum, vînzarea de terenuri
în staþiuni de deal ºi de munte unde, la ofertã în creºtere, cererea
staþioneazã iar decizia de achiziþie se face selectiv. 

Pentru Litoral, caracterul sezonier al utilizãrii sau exploatãrii
creiazã unele inconveniente. Se preferã, atunci cînd cumpãrãtorii o
cer, casele „normale“ dar oferta este aproape de limita crizei pro-
babile. „Vilele“ se cer dar se ºi oferã, piaþa fiind, pe ansamblu, în
miºcare constantã dar lentã. ªi terenurile se vînd ºi se cumpãrã
„bine“, cu pondere între cerere ºi ofertã.

În hotelerie, pentru Litoral, piaþa stagneazã (ofertã puþinã, inte-
res rezervat), oferta fiind redusã ºi în ce priveºte hotelurile de la
munte, mai solicitate însã la cumpãrare, deoarece se exploateazã
„fãrã sezon“.. Stagneazã ºi piaþa de „moteluri“, în vreme ce „pensiu-
nile“ se oferã puþin dar se cer ceva mai mult, aceasta fiind , de fapt,
una din investiþiile interesante ce se vor diversifica, poate, într-un
viitor oarecare, ca ºi cele ce s-ar putea închipui prin achiziþie de case
utilizate pentru agroturism. În creºtere — investiþia în vile de lux în
staþiuni montane supracotate.

Privitor la ariile cu tradiþie vacanþierã, inclusiv staþiuni ºi locali-
tãþi cu notorietate, evoluþiile sunt, în linii generale, previzibile, deºi
unele corecþii existã. Sinaia va cunoaºte aceeaºi dinamicã echilibra-
tã cu uºoare tendinþe de intensificare; este, de fapt, o situaþie aproa-
pe generalã pe Valea Prahovei unde Predeal, Buºteni ºi Azuga cu-
nosc creºteri lente dar continue. Stabilitate cu tendinþa de stagna-
re la Poiana Braºov, zonã care începe sã devinã „închisã“. Acelaºi
echilibru, cu dinamicã redusã, în mica localitate Cornu. În schimb,
Breaza va cunoaºte o creºtere considerabilã cãci va începe sã fie
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redescoperitã datoritã, în special, preþurilor extrem de scãzute faþã
de potenþial; sînt preþuri, ce încã nu se comparã cu altele „din aceiaºi
categorie“.. Aceeaºi miºcare ascendentã va începe sã se observe
ºi în Ceahlãu unde abia acum apar investiþii ºi programe cu oarecare
greutate, deºi încã simple schiþe. Litoralul va înregistra evoluþii con-
stante, dezvoltînd direcþii ce se cunosc într-o geografie de inten-
sificãri. Mamaia, o staþiune renascutã în ultimii ani, pãstreazã
tendinþele de creºtere traduse prin majorãri continue de preþuri, în
special pentru terenuri. Continuitate cu creºtere treptatã se vor ob-
serva, ca ºi în perioade anterioare, la Mangalia ºi Costineºti. În
schimb, Eforie Nord (arie constituitã) rãmîne stabilã ca ºi Vama Veche,
a cãrei situaþie paradoxalã înseamnã, în principal, o „încremenire“
într-un proiect indecis (ca ºi Sulina, de altfel). Abia în urmãtorii
doi-trei ani vor putea apãrea proiecte ceva mai agregate, care, dacã
se vor concretiza cãtre sfîrºitul acestui deceniu, vor produce unele
modificãri de accent la Marea Neagrã.

În ansamblu, nu apar nicãieri procese noi ori modificãri spec-
taculoase dar evoluþia exisstã deºi este lentã ºi cunoaºte unele diver-
sificãri tematice (accentul pe exploatarea prin pensiuni, interes pen-
tru case þãrãneºti etc.), prevãzute, totuºi, în perioada anterioarã.

Deºi cu aparenþã calmã ºi desfãºurãri mai încete, „imobiliarul
vacanþier“ începe sã-ºi dezvãluie, într-un anumit strat încã prea pu-
þin evident, desfãºurãri ce tind sã modifice echilibrul relativ ce se
constata cu cîtva timp în urmã. Dar aspectul general nu se schimbã
încã ºi este cu desãvîrºire improbabil sã se înregistreze aici febri-
citãri masive ori inflamare de bursã de felul celor din zonele urbane,
ce s-au produs încã din vara anului 2003. Explicaþia este simplã, la
drept vorbind. Cãci prin raport la piaþa de locuinþe ce denotã un
anumit caracter „obsesiv“ ºi reducþionist, aceasta este o piaþã de
proporþii mari unde tendinþa speculativã ce ar apãrea într-o regiune
definitã atrage de îndatã alternativa mai convenabilã ºi chiar ieftinã
ce se oferã în apropiere, uneori cu avantaje mai mari, ce se observã
repede ºi se vor valorifica fãrã ezitãri. Astfel de fenomene s-au pro-
dus deja ºi noile regiuni turistice îºi au originea în asemenea cãu-
tãri de pitoresc cu bani puþini. 

Totuºi, anumite convulsii prea puþin întrevãzute pânã azi se
produserã în perioade anterioare ºi acum abia se pot defini corespun-
zãtor. Sînt, de fapt, fenomene previzibile ce trebuiau sã aparã cînd-
va, surprinzãtoare fiind doar evidenþierea lor de-acum, poate prea
de tot repede.
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Momentul este definit de recesiunea speculaþiilor cu vile noi
în staþiuni de notorietate, de fapt o piaþã „îngheþatã“, ce se va „prã-
buºi“ curînd. Cãtre sfîrºitul anilor ‘90 speculatorii inteligenþi constru-
iau pe terenuri cumpãrate destul de convenabil una, douã ºi chiar
trei vile în acelaºi timp, ridicate bineînþeles, în condiþii aproximative
ºi „în regie proprie“, strãveche practicã de evaziune fiscalã, asupra
cãreia, ºi aici, dar ºi în oraºe, Stãpînirea „a închis ochii“ în mod vino-
vat. Cãtre final, acestea se vindeau, adeseori fãrã a se încheia etapa
de „finisaje“ unde cumpãrãtorul — de regulã, un „om nou“ cu vanita-
te ºi buzunare pline — trebuia sã aibã pãreri ºi decizii. Oricît ar pã-
rea de surprinzãtor prin riscuri nu puþine, aceastã afacere s-a dez-
voltat ºi a creat modele, deci ºi concurenþã (atracþia degetelor
pline de miere fiind contagioasã) însã, deopotrivã, ºi o îngustare a
numãrului de amatori dispuºi sã plãteascã oricît pentru orice. Astãzi
cei care mai construiesc „vile de lux“ sînt din ce în ce mai puþini iar
migraþia celor mai îndrãzneþi cãtre construcþia de pensiuni ce s-ar
vinde unor personaje cu interes pentru aceastã activitate este încã
prematurã ºi îi va face sã piardã destui bani.

Cãci, de fapt, în localitãþile balneare mai însemnate au cãutare
casele convenabile, în general de o relativã vechime, cu teren re-
dus ºi încãperi în numãr mic, esenþiale fiind preþul ºi ideea de casã
în staþiune. Aproape în fiecare oraº de oareºicare notorietate tu-
risticã existã o bandã de preþ asemãnãtoare celei radio, ce tre-
buie identificatã spre a se cumpãra „bine“ ºi repede cãci acest gen
de ofertã nu are nici un fel de inerþie ºi se vinde fãrã multe deliberãri.
Inerþie, ºi încã un grad înalt, au însã ceea ce se cheamã „imobile
de prestigiu“, de obicei vile de familie de mare burghezie ori de boieri-
me interbelicã, uneori mici palate montane cu un aspect monumen-
tal ºi care, redobîndite acum, sunt „afacerea vieþii“ ºi se trateazã
ca atare, nu odatã cu o nerãbdare ce se explicã, totuºi prin rari-
tatea cumpãrãtorilor posibili. Preþuri imense, posibile costuri ulte-
rioare spre a se face reparaþiile obigatorii, ºi mai împovãrãtoare,
adesea, decît se calculase — iatã argumente realiste ce îndepãrteazã
pe „omul ce viseazã la condiþia de castelan“. Abia poate cã „poimîine“
va fi posibil a se urni din loc aceastã adevãratã piatrã de moarã,
luxoasã ce-i drept, care, însã, ar putea incita mai degrabã pe strãi-
nul extravagant, capabil sã plãteascã ceea ce aici nu se înþelege ºi
nu se preferã. „Strãinii“ — mai orientaþi adesea decît „omul nou“ ro-
mân — vor fi clienþii pieþii de vînzãri de conace, astãzi atît de dis-
preþuitã de localnicii îmbogãþiþi ce se uitã cu mirare la preþurile ori-
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cum deplorabile (30.000-50.0000 dolari americani) ce s-ar plãti
pentru asemenea „vechituri“.

„Localnicii“ cumpãrã însã terenuri în regiuni diverse cãci preþul
scãzut le satisface dorinþa de grandoare prin definirea în suprafaþã
întinsã unde se poate clãdi, pornind de la firul ierbii, propria „vilã“
ce mulþumeºte orgoliul. Bineînþeles, „teren“ cumpãrã toatã lumea
lucidã cãci oriunde este peisaj mãcar plãcut ºi acces lesnicios se
va putea face cîndva o investiþie convenabilã. Convenabile în imediat
sînt însã ºi astãzi „casele þãrãneºti“, al cãror preþ uimeºte în anu-
mite regiuni prin modestia neaºteptatã dar sînt încã prea puþini cei
capabili sã se documenteze în aceastã direcþie ºi sã înfrîngã
prejudecãþi ce nu au cine ºtie ce temei. Aceasta rãmîne, însã, ºi
pentru „mîine“ afacerea micã de recomandat.

În materie de investiþii „pe un picior mai mare“, nu sînt modi-
ficãri ºi nici elemente care sã încurajeze în mod simþitor. Aici inves-
tiþia comercialã, cea mai dinamicã astãzi ºi, probabil, ºi mîine, este
nulã cãci supermarketul este o noþiune inteligibilã mai ales în oraºe
ºi depinde de numãrul de cumpãrãtori ºi nu se va rãspîndi acolo
unde omul în vacanþã are alte obiective decît în mod curent. Nu
existã — decît pe hîrtie dar nimic în concret — „parcuri de distracþii“
ºi poate peste cîþiva ani de-abia s-ar începe unele miºcãri, prin di-
buire, în aceastã ordine de idei. Investiþia tipicã rãmîne încã hotelul
dar acesta prezintã inconveniente destule ºi incalculabile, ce reþine
pe gînduri, mai mult decît în alte regiuni, pe plasatorul de bani. O
„piaþã de pensiuni“, ce s-ar fi putut constitui mai devreme, rãmîne
un deziderat astãzi dar probabil cã mîine ar putea sã se dezvolte
mulþumitor dacã ansamblul turistic se va întãri, la rîndul lui. 

„Piaþa“ rãmîne definitã de „casa de vacanþã“ privatã, de fapt
o expresie a noii mentalitãþi ce aratã voinþã de echilibru moral
ºi o reîntoarcere la valori tradiþionale, estompate o vreme dar
azi invocate ca o soluþie de naturã nu doar moralã.

VARA 2004 — CÎTEVA LEGENDE
ªI O REALITATE ªOCANTÃ

Oricît ar fi de echilibratã „piaþa pleziristã“ de azi, totuºi vara
lui 2004 aduce cîteva noutãþi ce nu ating fondul ci doar maniera
de expunere, impresia de suprafaþã, uneori „propaganda“.. Momen-
tul aparþine mai degrabã proiectelor ºi unui gen de captare a intere-
sului prin versiuni de fumigenã, puse în circulaþie abil ºi susþinut.
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Un anumit interes pentru „supra-cotare“ (joc tipic de bursã, inclu-
siv imobiliarã) se observã ºi trebuie explicat.

Astfel, nouã ar fi ideea valorificãrii Deltei Dunãrii ºi a Litora-
lului de la Gurile Dunãrii, concretizatã prin reportaje ce prezintã
investiþie hotelierã, mici încercãri de „sate de vacanþã“ ºi chiar o ini-
þiativã „culturalã“ ce s-ar fi produs într-un orãºel de pe malul Mãrii
Negre unde Dunãrea se varsã scoþînd localitatea din anonimat. Din
nefericire, toate aceste relatãri au, deocamdatã, un caracter de „mi-
tologie“ cînd nu sînt decît intenþie încã ne-tradusã în faptã evidentã
ºi dezvoltatã în plan sigur ºi cu lãrgime. În realitate, adevãratele mo-
dificãri sînt posibile aici dar nu azi ºi poate nici chiar mîine, mãcar.
Rãmîn piedici ce se vor depãºi greu. Ele încep de la „regimul de pro-
prietate“ adeseori incert ºi ajunge pînã la gradul aproximativ de „con-
struibilitate“ ºi chiar la tema „distanþelor“ aproape continentale prin
„comunicaþii“ mai nesigure decît în epoca navigatorilor veneþieni.

Tot atît de improbabilã azi rãmîne ideea „casei de vacanþã“ la
mare, ce nu se îmbrãþiºeazã, în mod paradoxal, mai jos decît cate-
goria protipentadei cheltuitoare, ce nici nu îºi doreºte, de fapt, o
casã ci mitologica vilã interminabilã, templu al puterii ºi imagine
emblematicã a bogãþiei. În aceastã materie, poveºtile despre reºe-
dinþe luxoase ce s-ar fi ridicat pe Litoral au aspectul fabulos al „Milio-
nului“ lui Marco Polo ºi ar merita, poate, colectate spre a se anali-
za vreodatã sub aspectul imaginarului colectiv. În sfîrºit, o „fumigenã“
ce provine din mediile de speculatori ar indica „o afacere de viitor
sigur“, în forma investiþiei în pensiuni, de regulã la munte. ªi aici
schema este prea de tot subþire, ca sã nu se vadã „aranjamentul“
cãci dacã „afacerea cu pensiuni“ ar fi atît de ispititoare ar fi elemen-
tar sã întreb de ce nu o practicã „investitorul“ însuºi (care, însã,
doar clãdeºte cîte o coºmelie aproximativã, urîtã ºi cîteodatã chiar
instabilã ºi apoi o vinde, ca sã o „exploateze“ altul, de regulã victi-
ma legendei). Sigur este, la drept vorbind, cã vremea pensiunilor
va veni vreodatã dar tîrziu, cînd în Carpaþi se va putea trãi mãcar
ca în Cehia dacã nu chiar ca în Elveþia sau în Austria, în Tirol.

Din alte direcþii apar, însã, fenomene ce se confirmã ºi, oricît
de surprinzãtoare azi, erau previzibile. Sã tot fie vreo doi ani de cînd,
cu ocazia unei analize „de perspective“, explicam cazul Breaza, reco-
mandînd „sã se cumpere“ orice ar fi convenabil cãci, la un „mini-
mum istoric“ de atunci, orice creºtere de preþ ar însemna cîºtig.
De fapt, exagerînd — dar nu mult! — prin 2002 se vindeau, în Breaza,
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„uliþe întregi“ ºi cumpãrãtorii încã ezitau; dar greºeau, bineînþeles.
Astãzi, cînd la Sinaia, Predeal ºi Buºteni, se vinde „insuportabil“, alter-
nativa se gãsi de îndatã ºi în numai cîteva luni, preþul terenului (la
sfîrºitul anului trecut de 7-10-12 euro/mp) a ajuns azi la
24-25-28 euro/mp. Creºterea nefiind obiºnuitã, rezultã curînd ºi
o anumitã recesiune cãci, în materie de „case de vacanþã“ majorã-
rile anormale nu se menþin. Apar, la rîndul lor, variante ºi alterna-
tivele convenabile, explicabile prin preþ scãzut ºi condiþii asemãnã-
toare ºi de-aceea un interes mai mare decît azi se va evidenþia într-un
interval scurt ºi în privinþa unor regiuni apropiate precum Proviþa ºi
Valea Doftanei ori mai îndepãrtate precum Cheia. „Afacerea“ micã,
dar interesantã, rãmîne ºi azi „casa þãrãneascã“, o proprietate cu
farmec ce s-ar putea cumpãra, în Argeº, Prahova ºi Buzãu, reabili-
tînd „dealurile“ de pretutindeni care însemneazã un potenþial feno-
menal, despre care nu se vorbeºte niciodatã la noi.

Cuvîntul „investiþie“ apare pretutindeni dar capãtã, din pãcate,
înþelesuri dintre cele mai diferite, adeseori de un primitivism uimi-
tor. Adevãratele „investiþii mari“ întîrzie încã, din pãcate, deºi poten-
þialul, în multe regiuni, rãmîne enorm. Totuºi, nici în acest an nu
vom avea proiecte de staþiuni noi pe Litoral ºi nici mãcar o îndem-
nare în a se organiza, cu strategie unitarã, astfel de expansiuni. Se
preferã, pentru orice afacere turisticã, muntele (ºi mai puþin dealul)
din motive de „sezon continuu“, dar ºi în acest domeniu strategiile
sînt cel mult locale ori efect al efortului cîte unui grup eroic de „pio-
nieri“.. Abia peste doi-trei ani, reorganizarea infrastructurii de comu-
nicaþie (ºi, poate, a reþelei de utilitãþi) va mai putea modifica din inerþia
de acum.
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SCENE CU NEO-MIGRATORI

Recitite atent ºi fãrã prejudecãþi, încercãrile de a privi prin
ceaþa timpului, strînse aici, parcã întîmplãtor, dau un sentiment de
stranietate ce ar trebui explicat. Ele aratã realitãþi cu un grad oare-
care de normalitate ºi nu seamãnã decît prea puþin cu dezvoltãrile ce
au adus astãzi, la noi, un climat ºocant, iraþional, populat de fantas-
mele sumelor uriaºe de bani. Modificãrile ce s-au produs faþã de ceea
ce descriu aici, apãrurã, în doar cîteva luni, la proporþiile de atmos-
ferã irespirabilã ce se întîlnesc acum, deºi ele, într-un anumit fel, se
puteau prevedea anterior ºi le prevãzusem fãrã a le bãnui amploarea
de pîrjol unde, printre limbile de foc, danseazã Satana. Acestea vor fi
însã obiectul altei cãrþi, ce se va naºte, cu probabilitate, destul de curînd.

Acum voi spune doar cã, oricît ar pãrea de paradoxal, nu mi
se pare cã am greºit decît prea puþin în calculele ce am desfãºurat
ca un actor pe scenã, aproape gîndind cu voce tare. Oricine se va în-
cerca sã verifice, comparînd formulãrile de aici — reieºite din supo-
ziþii, raþionament ºi, poate, inspiraþie — cu istoria evenimentelor con-
sumate, va observa cã existã mai multe diagnostice corecte decît
nepotriviri ºi cã ansamblul ipotetic seamãnã cu factologia manifestã.

Eu însumi am pensat, ca sã „încerc“ tãria formulãrii, vreo
zece-cincisprezece concluzii diferite ºi mi-am dat seama cã stau pe
picioarele lor ºi au soliditate în conþinut ºi aspect. În doar cîteva locuri
am greºit, întîi de toate acolo unde am preconizat modificãri „în sus
sau în jos“, traducîndu-le, deci, într-o manierã statisticã.

Aceasta înseamnã, de fapt, cã procentele nu se pot socoti co-
rect decît a posteriori ºi cã oricine încearcã a le dibui închipuind frac-
þii precise în viitorul indefinit sãvîrºeºte o eroare de metodã pe care
nu o voi mai repeta. La drept vorbind, s-a ºi produs dintr-un gen de
exuberanþã ce seamãnã cu a „falºilor profeþi“ care, presimþind sen-
sul misterului, nãdãjduiesc sã-l dezvãluie epic atunci cînd el, de fapt,
se reveleazã prin sine „încifrat“, vorbind, astfel, în fabule ºi paradigme.
În aceastã materie, puteam cãlca alãturi de cãile ce se deschid, gre-
ºind din impulsivitate, nechibzuinþã ori iluzie umanã ce meritã înlãtura-
tã, ºi corectatã bineînþeles, cînd se dovedeºte nefolositoare. O anumitã
absolvire de vinovãþie aº merita, poate, dacã va exista îngãduinþã.

În schimb, nu îmi pot ierta o eroare capitalã ce nu se observã,
de fapt, decît de cãtre examinatorul „cu viziune“.. Aici intelectualul
idealist, care am rãmas, a cãzut încã o datã în iluzia finalistã, în-
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chipuindu-ºi cã o anumitã „organizare organicã“ ar fi posibilã ºi cã
este aproape chiar. Scriind cã, la noi, piaþa se orînduieºte dupã
forþe interne ºi dupã „ reguli proprii“ ºi cã dispare „intervenþia adminis-
trativã“ ce perturbã, de obicei, întregul, am uitat, pentru cîteva clipe
esenþiale, cã descriu o realitate din România. Acest fenomen nu se
poate produce aici. Noi încã nu avem înþelegerea directivei inte-
rioare ce trebuie ascultatã ºi desluºitã spre a o traduce în act ºi,
fiindcã ne manifestãm cu un voluntarism stupid, corespunzãtor folo-
sului individual ori tribal, nu avem strategie, model istoric ºi þel co-
lectiv distinct ºi recunoscut. Orice Stãpînire ce se aratã îºi impune
cît ºi ce o favorizeazã, ºtiindu-se ilegitimã ºi apucãtoare. Nimic nu
pare a se articula sub presiunea intervenþionismului aparent arbi-
trar ºi care însemneazã, în fapt, mod de a extrage materie vitalã
prin procedurã de parazit. Aceasta pare a repeta scenariul jafurilor
întîmplãtoare dar permanente în perioada popoarelor migratoare.
Oricine descalecã aici stabileºte regulile lui, ia ce îi face trebuinþã
ºi pleacã în zãrile necunoscute.

În acest climat, orice sforþare în vederea continuitãþii se vede
culcatã, periodic, la pãmînt. Cãci neo-migratorul ce stãpîneºte nu-i
pricepãtor de nimic în afara propriei ideologii acumulative iar dacã
i s-ar cere sã rînduiascã, totuºi, ceea ce administreazã, nu ar fi ca-
pabil nici chiar dacã ar voi. El reprezintã doar clipa jafului ºi ilus-
treazã intervenþia hazardului într-o ordine posibilã, ce stãruie în a
se formula ºi nu reuºeºte. Sensul fãcut vizibil nu se înnoadã spre a
se înþelege de la un moment la altul ºi însãºi tendinþa de a se închega
se înlãturã cu nepãsare. Acesta este nu doar hazard ci o varietate
a haosului — ori asemãnãtor cu el — ce pare a fi adus de Cel Rãu.
Ideea însãºi cã noi am fi sub ocupaþie, ce se invocã uneori, îºi aratã
astfel lipsa de consistenþã cãci ocupantul, dacã ar fi, ar însemna re-
gulã ºi direcþie ce sînt stabile ºi îl slujesc cursiv; aici avem un fel de
accese fãrã alt rost decît confiscarea muncii naþionale ce lasã în ur-
mã doar un teren incendiat unde punctele cardinale nu se mai întrevãd.

Privit însã mai de sus, spectacolul capãtã alte proporþii ºi parcã
un aspect de grandios de evhologhiu. Cãci îndãrãtul a ceea ce ne
apare drept incidental începe a se întrevedea Marele Hazard, de
fapt impenetrabila tainã ce ne include ºi ne stãpîneºte. Aici nimic
nu ne ajutã în a face totul desluºit cãci poate „încercarea“ ce ni s-a
dat însemneazã cã ne vom regenera, dacã aºa s-a hotãrît, ori cã,
de la o vreme, limba în care a scris Eminescu va fi o limbã moartã.

20 iunie 2005
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