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Cele mai multe din aceste dizertaþii au apãrut, mai întîi, în
2003 ºi 2004, în CASA LUX ºi CASA DE VACANÞÃ, fãrã
a cãror îngãduinþã aceastã carte nu ar fi devenit posibilã.

Mulþi ºi, din pãcate, chiar majoritatea, nu gîndesc cã ar putea obþine
cîºtiguri estimate ºi controlate ºi ignorã (ori dispreþuiesc) astfel de socoteli
dar, evident, greºesc. Sînt oameni care, cum se zice, stau pe averi ºi sfîrºesc
în mizerie ca Hagi-Tudose ºi nu gîndesc nici mãcar o clipã cum ar putea
sã fructifice ceea ce le-a dat Dumnezeu. Cu un simplu gest, fãcut la timp,
ar fi putut deveni dacã nu de-a dreptul bogaþi, mãcar înlesniþi. Am socotit
cã ar trebui sã le arãt ce ar fi mai bine sã facã, uºurînd o viaþã adeseori neînþe-
leasã în valorile ei ce conteazã cu adevãrat. Cãci „bogãþia“ însemneazã, de
fapt, chibzuinþã, prudenþã ºi chiar înþelepciune, obligînd la o vedere mai
largã decît în imediatul nedesluºit. Sînt, bineînþeles ºi cazuri fericite ori pur
ºi simplu unicate de plasament cînd valorile cresc exploziv în doar cîteva
luni din motive ce reies din hazard ºi nu se pot anticipa; dar aceastã ipotezã
este, adeseori, teorie purã ºi nu se „pune la socotealã“. MMaarreellee  ccîîººttiigg este,
de fapt, tot atît de improbabil ca ºi în jocul la loterie. Rãmîn calculele atente,
dezvoltate intuitiv unde rreeaaccþþiiaa  llaa  ooccaazziiee  ººii  pprroommppttiittuuddiinneeaa sînt capitale,
ca ºi îndrãzneala în a trece la acþiune rapid, formulînd soluþii cutezãtoare
ºi încercînd a le aplica.

Cu toate acestea, pe o piaþã imobiliarã cu inevitabile mecanisme bur-
siere apar jucãtori ce le ignorã însã doresc sã cîºtige „la noroc“, operînd
dupã zvonuri ºi legende ce încurcã totul adeseori iremediabil ºi fãrã sens.

Eroarea, totuºi, se poate corecta ºi mi-am propus aceasta în eesseeuurriillee
nnaarraattiivvee care urmeazã. Ele au un rost pedagogic ºi aº fi mulþumit dacã,
urmãrite cu luare-aminte, vor fi modificat ceva.

Concepþia acestei ediþii aparþine autorului
Tehnoredactare: Diana ªuicã

Tipar: EEvveenniimmeennttuull  RRoommâânneesscc  ––  TTiippooggrruupp  PPrreessss



„„CCEELLEE  DDOOUUÃÃ  RROOMMÂÂNNIIII““

Prezenta colecþie de dizertaþii conþine eexxeerrcciiþþiiii  ddee  iinnvveessttiiþþiiee  ººii  ppllaassaammeenntt  iimmoo--
bbiilliiaarr, fãcînd, pe înþeles ºi în formã atrãgãtoare, variante de a cîºtiga ºi a „plasa“,
cu scop de a cîºtiga din nou. Îndeobºte, cînd se solicitã astfel de ssttuuddiiii  ddee  ppllaassaa--
mmeenntt, calculaþia este severã, diversificatã ºi aridã, dar socotind acestea prea de tot
abstracte ºi „tehnice“, am pãstrat aici numai concluziile ºi imaginea genericã a me-
diului unde se opereazã.

Prognoza este, la drept vorbind, esenþialã. Odinioarã, Thales din Milet se
îmbogãþise închiriind toate teascurile de untdelemn cãci anticipase o recoltã fenome-
nalã de mãslini ºi „se miºcase“ repede ºi hotãrît „lichidînd concurenþa“. Aceasta nu-i
doar înþelepciune ci ºi o atitudine pragmaticã, realistã ºi privire atentã ce dã capaci-
tatea de previziune, esenþialã la drept vorbind.

Dar, de fapt, aproape oricine ar putea proceda în acest fel, cãci, într-o þþaarrãã
ddee  pprroopprriieettaarrii unde averea se concentreazã, în mod paradoxal, în iimmoobbiilliiaarr ºi ffuunn--
cciiaarr, ºansa cîºtigului devine cu precãdere o consecinþã a jocului abil la bursa de pro-
prietãþi. În alte pãrþi, unde societatea este mai aºezatã ºi obiectivele diferite decît
cele de aici, aceastã concentrare lipseºte, de fapt, apãrînd un gen de diversitate ce
ar fi putut sã existe ºi la români dar, din pãcate, nn--aa  ffoosstt  ssãã  ffiiee. Aici jjooccuull  llaa  bbuurrssãã,,
iinnvveessttiiþþiiaa  îînn  aaccþþiiuunnii ce „capitalizeazã“, de fapt, întreprinderile ºi le întãresc sînt extra-
vaganþe ce se întîmpinã cu privire bãnuielnicã ºi se dispreþuiesc prin ne-înþelegere.
ªi totuºi, pe la începutul lui 1990, cînd încã nu se instalase cciicclluull  rrããuu ce persistã, o
„altã Românie“ ar fi putut apãrea, deºi nu prin „revoluþie“ ci prin „evoluþie“. De
fapt, în doar cîteva luni ar fi putut exista aici o Bursã de valori, acþiuni de întreprin-
dere ºi bani ce întãreau producþia ºi nu o slãbeau, propagandistic, prin „restituire“
de „participaþie“ ce a crescut inflaþia, mãrind consumul absurd ºi infantil ºi, deci,
„jucãtori“ de bursã, acþionari, de fapt, personagii atente la plasament de economii
acolo unde meritã ºi aduce profit. În locul acestei RRoommâânniiii  ddee  eevvoolluuþþiiee se nãscu o
„Românie de averi imobiliare“ neînþelese, rezultate din cumpãrare de locuinþã la un
preþ de nimic ºi restituire de teren agricol ce deveni, în cele din urmã, inutil ºi rãmase
pîrloagã. Nimic nu stimulã aici ddooccttrriinnaa  mmuunncciiii,,  rreeaalliissmmuull  ccîîººttiigguulluuii  pprriinn  eeffoorrtt ºi, în
ultimã analizã, vvaallooaarreeaa  aavveerriiii dobîndite, nu primite fãrã rost. În aacceeaassttãã  RRoommâânniiee,
omul înainteazã azi adeseori nãuc, încrezãtor în legende ºi zvonuri aiuritoare, visînd
fãrã un sens mai înalt la o bogãþie ce ar veni din întîmplare ºi învîrtealã, ce nu fac
decît sã îngroaºe cceeaaþþaa  vviieeþþiiii  ssoocciiaallee unde, deºi la îndemînã prin valorile „de ieri“,
socotite prea tradiþionale spre a mai conta, soluþiile par imposibile.

Dar aproape ca întotdeauna în istorie, acestea existã dar nu se observã decît
rar ºi cu surprindere: a întrebuinþa mintea ce avem nu pentru ciupeala dezgustã-
toare ci spre a gãsi cãi îndrãzneþe sã ieºim din necaz; a trece la fapte cu socotinþã,
calm ºi onoare; a trãi pentru a lãsa o urmã cît de neînsemnatã pe pãmînt, în sin-
gura viaþã ce ni s-a dat.
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BBOOGGAAÞÞIIII  OOAAMMEENNII  SSÃÃRRAACCII

Pe la începutul anilor ‘90, apãru un fel de frison colectiv ce se impuse repede însoþit
ºi de spaima îînnttooaarrcceerriiii  mmooººiieerriilloorr,,  aa  bbooiieerriimmiiii  ººii  aa  „„bbuurrgghheejjiilloorr““, de bunã seamã „rãi“ ºi
rapaci.

Aceastã lume înfãþiºatã cu ceva satanic se întoarse, la drept vorbind, spre „a-ºi
lua înapoi“ ceea ce socotea cã i se sustrãsese odinioarã într-un chip silit ºi nedrept istoriceºte
dar în realitatea înceþoºatã ce definea România din jurul anului 2000 nu se observã cu
acuitate ºi nu aduse prea de tot vãdite modificãri sociale, rãsturnînd catastrofic rînduieli
ce se aºezau. La drept vorbind, „foºtii“ – cîþi „primirã“, de fapt, ceea ce ar fi dorit, cãci
destui aºa-ziºi „foºti“ se dovedirã doar impostori ºi falsificatori isteþi – aduserã averea doar
o clipã în aaccttuuaall spre a o vinde, într-un procent uimitor de ridicat – „noilor“ impuºi în
ddeecceenniiuull  ssttrraanniiuu, ce primirã astfel nu doar ssaannccttuuaarr ºi „bbiinnee--ccuuvvîînnttaarree“ ci ºi un soi de lleeggiittii--
mmiittaattee de clasã ce se reproduce istoriceºte prin descendenþã de metodã ºi acumulãri iar
nu „de sînge“. Acest proces de transfer produs îndeobºte ppee  ttããccuuttee nu cuprinse toþi „vechii“
ºi, bineînþeles, toþi „noii“ ci doar fracþiunea dinamicã ºi abilã, aptã sã se descurce conve-
nabil ºi sã „rezolve“ teme diverse în interval mic.

Cãci, în materie de „redobândiri“, mentalitãþile sunt încã suficient de diferenþiate
deºi imaginea comunã aratã o mulþime lacomã ºi nerãbdãtoare, adeseori fãrã nici o legã-
turã cu „moºtenitul“, tocmind avocaþi venali „de la Bucureºti“ spre a le obþine „casa
strãmoºilor“ ce se va vinde deîndatã ce se va putea, trimiþându-se banii vânzãrii „în Ame-
rica“. Totuºi, nu aceasta este atitudinea generalã ºi, în nu prea puþine situaþii, aflãm, în
aceste speþe, personagii dezorientate, a cãror conduitã se explicã greu sau deloc.

SSppiirriittuull  aarriissttooccrraattiicc,,  ssuuppeerriioorr  ººii  ffllããmmâânndd

Contrar unei impresii ce s-a întãrit sub forma unui soi de axiomã, nu toþi
cei ce ar fi avut ceva de redobândit au cerut „reparaþii“ ºi deschiserã interminabile
procese. Ba, mai mult chiar, voi zice, cu o butadã, cã sunt destui cei care au
cerut deºi nu aveau ce sã cearã ºi, în cele din urmã, au ºi primit, se ºtie în ce
condiþiuni. Fapt este cã inerþia ºi nepriceperea ºi un fel de reticenþã amestecatã
cu sentimentul inutilitãþii în absolut au împiedicat câteodatã personagii cu genealo-
gie ºi „drepturi“ sã emitã vreo pretenþie ºi, în cele din urmã, totul s-a pierdut
prin prescriere.

Prin 1998, o doamnã ce se trãgea dintr-o familie ieºeanã cu notorietate
mi-a recomandat pe niºte rude „mai de departe“, odinioarã proprietari de moºie
ºi pãduri ºi chiar ai unui conac ce se descria atrãgãtor. O fotografie a edificiu-
lui – ce impresiona, în documentul de pe la 1930, prin þinutã, întindere ºi sime-
trie – mi-a fost arãtatã ca exemplu, spre a se înþelege, în palpabil, ce valori stãteau
la îndemâna acelor rubedenii. Bineînþeles cã mi-am fãcut, pentru uz propriu, o
imagine de preþuri posibile azi ºi, la drept vorbind, se putea obþine, cu un efort
ºi pricepere, o sumã frumuºicã. Vreo treizeci de hectare de pãdure pe lângã Vaslui,
la minim 1.500 de dolari americani hectarul (în total, deci, vreo 45.000) ºi pe
deasupra micul domeniu rural, ce s-ar fi putut vinde cu mãcar 30.000 de dolari,
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fãceau 75.000 – 80.000 în total, ceea ce poate nu impresioneazã pe unii, dar
înseamnã, azi, vreo douã miliarde ºi jumãtate, ceea ce nu-i de ici, de colo.

Din pãcate, rubedeniile nu s-au manifestat inteligent ºi lãsarã totul în seama
întâmplãrii, pretextând cã nu sînt bani pentru procese ºi nici energie suficientã
pentru efortul „de a se bate cu autoritãþile“. Inutil sã spun cã, în stilul caracte-
ristic lumii româneºti post-fanariote, s-ar fi gãsit destui avocaþi din fauna ce miºunã
în spatele uºilor închise care, cu spirit galanton, ar fi preluat „cauza“ în contra
unui procent simþitor achitat „la urmã“ ºi „la vânzare“, de obicei 15-30% din
cât se obþine.

Iatã, dar, o micã avere risipitã, ce se putea pune, în cele din urmã, în
mâinile celor ce aveau îndreptãþire ºi care, din nepãsare, „boierie“ rãu înþeleasã
ºi chiar un fel de scârbã pentru „afaceriºti“, se trezirã cu vreo 80.000 USD mai
puþin. Oameni neînlesniþi, trãind cu demnitate în semi-sãrãcie din pensia de pro-
fesor universitar, „rubedeniile“ ar fi putut sã aibã, prin vânzarea de pãduri ºi
conace, atât cât sã le îngãduie o proprietate sau douã care, prin închiriere, aduceau
mãcar 5-600 USD lunar, adicã vreo douãzeci de milioane, de cinci ori peste pen-
sia celebrului domn.

Alte situaþii sunt încã ºi mai dramatice ºi intrã sub incidenþa unui gen de
nenoroc istoric. O familie scãpãtatã ce se trãgea din niºte boieri olteni „de plai“,
având – consanguin vorbind – ºi legãturi probabile ºi, deci, ºi drepturi, nici nu s-a
sinchisit mãcar de ocazia de a i se restitui mãcar o moºioarã – douã dacã nu
chiar un conac sau o culã ºi a tratat întreaga problemã cu o detaºare comple-
tamente de neînþeles. De prin '91 încoace, de cînd s-a pus în miºcare restituirea
de terenuri agricole, pe când alþii tremurau de emoþie cã vor înzestra consistent
zece generaþii de azi înainte prin redobândirea de imobile, cei patru-cinci moºte-
nitori în viaþã nu gândirã nici mãcar o fracþiune de secundã cã ar putea sã
acþioneze altfel decât … stând cu mâinile în sân. Inaptitudinea de a se organi-
za, comunicând pragmatic ºi direct, ca ºi o neîncredere în ideea mãcar cã ar
putea sã fie adevãratã aceastã noþiune cu un grad oarecare de abstracþie, dacã
nu chiar ºi o anumitã indolenþã ce caracterizeazã mica burghezie intelectualã, se
combinarã în proporþii inefabile ºi aduserã un definitiv statu-quo ce însemnã pierderi
totale ºi, poate, nemeritate.

Oricum ar fi fost, chiar ºi operaþiunea „tehnicã“ ar fi prezentat compli-
caþii poate insurmontabile cãci atât genealogia prin document (însemnând acte
de familie, „certificate“ de naºtere, de nuntã ºi de deces, ca ºi, într-un cuvânt,
arborele genealogic) cât ºi bibliografia de proprietãþi, însemnând aarrhhiivvaa  ddee  aavveerree,
nu se mai gãseau în totalitate ci doar câte o terfeloagã cu marginile roase de
ºoareci ºi timp. 

Iresponsabilitatea se dovedi maximã ºi, de fapt, se explicã prin ideea cã
mmeemmoorriiaa  ddee  ffaammiilliiee se estompase complet, ajungîndu-se pânã chiar la ideea de
generaþie spontanee. Astfel încât, în absenþa vreunui reper de drepturi potenþiale,
este cu neputinþã a se spune cât s-a pierdut. Ori, mai bine zis, ºtim cu precizie:
ss--aa ppiieerrdduutt  ttoott, risipindu-se ca un nor de praf în vînt.
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FFiiuull  rriissiippiittoorr  ººii  vviissããttoorr

Îndeobºte, spiritul risipitor reprezintã o purã abstracþiune ºi un concept
ce decurge, de fapt, din nepãsare ºi inerþie, când nu-i spirit boem ori pur ºi sim-
plu „nepractic“, de om ce este dotat, cum se zice, cu douã mâini stângi. Un
personagiu ce se remarcã la o cât de repede privire, ce provine dintr-o „viþã veche“
ºi cu o ramificaþie „atât de sus“ cã nici mãcar nu aº cuteza s-o evoc altfel decât
ssoottttoo  vvooccee, primise înapoi – prin 1996 – apartamentul ce locuia, acum drept
chiriaº, în casa ce i se naþionalizase familiei, în 1950. Cum Legea 112 este îndea-
juns de permeabilã ºi îngãduia repezi dezvoltãri pentru cine ºtie sã se organizeze
coerent ºi abil, s-ar zice cã omului i se restituise, în mod indirect, întreaga vilã –
o frumuseþe „de o anumitã vârstã“ – dacã, bineînþeles, s-ar fi miºcat accelerat
ºi cu socotealã. Cãci, de fapt, ce trebuia fãcut? Nimic altceva decât o simplã
acþiune judecãtoreascã „în constatare“, solicitând sã se ia la cunoºtinþã ºi sã se
notifice cã, ppeerr  aa  ccoonnttrraarriioo cu dispoziþia legiuitorului, restituirea s-a fãcut „parþial“
ºi nu pentru „întreaga unitate locativã“ naþionalizatã iniþial. Cãci, deºi puþini ºtiu
ºi chiar ºi mai puþini aplicã, „Legea chiriaºilor“ (poreclã datã, în mod greºit, de
unii activiºti gãlãgioºi) conþine câteva iscusite întorsãturi de frazã ce deschid cãi
accesibile foºtilor proprietari norocoºi, ce nu au pãrãsit ccaassaa  ssttrrããbbuunniilloorr ºi au plãtit
chiria constant, pînã „la zi“. Fapt este cã personagiul cu privire visãtoare, blond
teutonic ºi þinutã militãros-molatecã asemãnãtoare ca douã picãturi de apã cu
aceea a regalului sãu tatã natural, nu adoptã aceste soluþii ci, sfãtuit de prietenii
de canastã, începu interminabile procese ce îl costarã ceva bani ºi se terminarã
destul de târziu, când vila interbelicã nu mai era o raritate atât de cãutatã spre
a deveni ºi scumpã. Când, în sfârºit, proprietatea se restituise „pe hârtie“, se
observã deodatã cã un mic apartament era deja cumpãrat de o pereche între
douã vârste, foºtii chiriaºi, cã alþi foºti chiriaºi, oameni vârstnici ºi suferinzi, nu
ar merita sã fie aruncaþi, fãrã milã, în stradã iar alte douã grupuri – „foºti chiriaºi“,
de bunã seamã – sunt atât de simpatizate de redobânditor încât „nu se pune
problema“ sã se gândeascã la evacuarea lor, deocamdatã.

Aceastã situaþie apãru, de fapt, abia cãtre 2001, cam dupã vreo patru
ani de la data când, cu ceva mai multã atenþie, blondul teutonic ar fi putut
redobândi „tot“. Dincolo de abstractul cifric, „patru ani“ însemneazã nu doar
o altã valoare „de piaþã“ (mai micã, în fond, cãci „imobile de prestigiu“ rãsar
azi în numeroase anunþuri de micã publicitate) ci ºi alþi bani câºtigaþi dacã, toc-
mind bine preþul, „fiul risipitor“ ar fi vândut mai demult, de fapt ccîînndd  ttrreebbuuiiaa
ºi nu cînd „se nimeri“. Un mic calcul aratã, din pãcate, ce s-a pierdut, când s-a
pierdut, în ultimã analizã, ssoorrooccuull. În fapt, vânzarea se putea face, prin 1999,
cu un aranjament dificil dar nu de neimaginat unde „redobânditorul“ se aso-
cia provizoriu cu foºtii chiriaºi, locuitori încã în imobil, împãrþind pentru fiecare
suma ce cãzuse la învoialã. Tânãrul cuplu – care acum s-a instalat mai bine ºi a
cheltuit, zugrãvindu-ºi micul apartament ºi dotându-l cu alimentaþie de gaze na-

6



turale – ar fi primit bucuros atunci 10-12.000 de USD ca sã se împroprietãreascã
în altã parte. Familia de bãtrâni scãpãtaþi (domnul fiind fost ministru, cere ºi azi,
ca ºi, probabil, acum patru ani, un apartament de 15.000 USD; prietenii – chiriaºi
s-ar fi mulþumit, cred, cu câte 15-18.000 USD de familie, deci în total pânã în
60-65.000, hai sã zicem 70.000 USD. Dar redobânditorul putea obþine atunci
mai degrabã cãtre 250.000 de dolari ºi, împãrþind, ar fi rãmas cu 180.000, sumã
foarte interesantã ºi instrument sigur în a nu se pierde prea uºor un câºtig venit
din cer. În astfel de situaþii, plasamentul imobiliar depindea, evident, de perso-
naj, dar oricât de visãtor ºi cu capul în nori ar fi acesta, mãcar douã miºcãri ar
fi fost obligatoriu sã se facã. Întâi, bineînþeles, o locuinþã, ce s-ar fi obþinut – fãrã
chinuri ºi prea de tot mare cheltuialã – cu vreo 45-50.000 de dolari, sub forma
unui apartament nu de patru camere superelegante (precum aici) cãci nu slu-
jesc practic la nimic în viaþa unui burlac sexagenar dezordonat ºi boem, ci de
douã-trei încãperi spaþioase în vilã ºi arie rezidenþialã. Rãmân pe puþin 125.000 $.
Un mic apartament de trei camere pe Bd. Titulescu ( pe atunci – la 25.000 $)
cu o chirie modestã de 200 lunar, adicã aproape ºapte milioane, ar face viaþa
ceva mai frumoasã oricui ºi, deci, ºi blondului teutonic. Rãmân 100.000 dolari
americani dar, de aci încolo începe insondabilul personalitãþii. Cum s-ar putea
înmulþi aceºtia, ca talantul îngropat în pãmînt? 

Variantele ar fi, de fapt, prea de tot numeroase ºi se conduc de obicei
dupã mmoodd  ddee  vviiaaþþãã,,  mmeennttaalliittaattee  ºi oobbiieeccttiivvee  ddeeffiinniittee  îînn  ttiimmpp..  Bineînþeles cã la
îndemînã ar fi – ºi adeseori apare – ssoolluuþþiiaa  ddeeppoozziittuulluuii  ddee  llaa  bbaannccãã ºi a rreenntteeii
ddiinn  ddoobbîînnzzii deºi sînt destui cei care, mai informaþi decît alþii, ºtiu cã, în RRoommââ--
nniiaa  iinnddeecciissãã, dobînzile scad ºi cresc fãrã a se anticipa de cãtre ne-iniþiat iar
„bãncile de azi“ au, în ciuda propagandei, un grad de insecuritate semnalat
încã, în memoria subconºtientã, de bbããnncciillee  ddee  iieerrii, astãzi dispãrute ca Atlanti-
da sub mãri. Totuºi, dacã nu este „bancã“ este „plasament“ în aavveerreeaa  iimmoo--
bbiilliiaarrãã aflatã la îndemînã. ªi aici sînt variante ºi nici o soluþie completamente
sigurã pe un termen mai lung decît cîþiva ani. Dar cîteva principii trebuie cunos-
cute ºi însuºite. Întîi de toate, nnuu  ssee  ppuunn  ttooaattee  oouuããllee  îînnttrr--uunn  ccooºº, deci, tra-
ducînd, cît mai multe proprietãþi dacã „încap“ în suma „de plasat“. Apoi, cît
mai multe „tipuri“ de ouã; ce ar însemna aceasta, aºadar? Dacã existã bani pen-
tru a se cumpãra patru apartamente în cartierul Pantelimon, se va cumpãra
doar unul iar restul se plaseazã în alt gen de proprietate, pentru altã „clien-
telã“, la alte „valori“ ºi în alte „locuri“. Astfel, fluctuaþiile „bursiere“ (cãci, bineînþe-
les, ºi imobiliarul are caracterul lui de „bursã informalã“) vor afecta mai puþin
totalitatea investiþiei. De bunã seamã, dacã plasatorul este cutezãtor (ºi chiar
harnic ºi priceput) sînt recomandabile soluþii cu ppaarrttiicciippaaþþiiee (asocieri, hotelerie
micã, pensiuni, agroturism minor sau mediu, restaurant de grade diferite etc.)
însã, de obicei, acestea se privesc cu teamã drept „afaceri“, deci miºcãri primej-
dioase ºi cu grad de risc, iar renta se preferã.
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FFaallssaa  ccaassãã  ddee  rraappoorrtt

Prin vara lui 1999, înainte de vacanþe, se prezentã la mine un medic cele-
bru ºi, deci, înlesnit, ce îºi redobândise mai multe „proprietãþi“ între care una
necomun de interesantã pe care începu sã o descrie în mod tacticos ºi sistema-
tic. ªtiam, de fapt, despre ce era vorba cãci „hotelaºul“ cu restaurant de pe coasta
Cumpãtului din Sinaia avea o oarecare notorietate, mãcar în rândul intelectu-
alilor ce se retrãgeau, în „Vechiul Regim“, sã creeze „la munte“. Dar „redobân-
ditorul“ înfãþiºa speþa cu o emoþie gâtuitã ºi o dramatiza, prefãcând-o într-un
„caz“ straniu ºi chinuitor. La drept vorbind, situaþia nu era disperatã defel, ba
chiar s-ar fi putut desluºi cu oarecare uºurinþã dacã ar fi existat o vedere lucidã
ºi opticã pragmaticã. Pe scurt, omul, împreunã cu o bunicã octogenarã ºi un
unchi matusalemic, obþinuserã „proprietatea pe hârtie“, bineînþeles în instan-
þã, dar, spre a se putea ceda, cum se zice, „posesia“, ar mai fi trebuit achitatã
o sumã ce reprezenta „reparaþii ºi îmbunãtãþiri“ documentate de folositor (o com-
panie de turism localã, „de stat“) ºi, probabil, justificate. Întrucât sentinþa conþinea
aceastã condiþie ºi „rãmãsese definitivã“ nu mai rãmânea altceva de fãcut decât
sã se plãteascã „obligaþia“ ºi punctum. Dar ceea ce pãrea clar ca lumina zilei, îi
apãrea doctorului înlesnit un mecanism de o complicaþie echivalentã cu teoria
relativitãþii iar gândul lui obsedant se rezuma la ideea de a se vinde „cuiva“ obiec-
tivul „în aceastã fazã“, cu „folositori cu tot“, iar cumpãrãtorul „sã se spele pe
cap“ cu folositorul ºi sã-i plãteascã acestuia ceea ce era de plãtit.

Schemã nu imposibilã însã, psihologiceºte vorbind, cu greu de înþeles
mai cu seamã cã soluþia simplã era, de altfel, la îndemânã ºi destul de practicã.
În ultimã analizã, nu trebuia decât ca un cumpãrãtor decis sã „avanseze“, în
forma unei promisiuni de cumpãrare (act autentic!) exact suma – nu prea mare,
totuºi cam o sutã nouãzeci de milioane – ce obliga la platã, sã se achite aceas-
ta de cãtre „redobânditor“, ºi apoi „proprietatea“ rãmasã, ºi „curatã“ ºi „în pose-
sie“, s-ar fi vândut dupã vreo câteva sãptãmâni, în totalitate ºi cu toþi banii încasaþi.
Aceastã explicaþie, cred cã elementarã, îi crease doctorului tacticos o stare de
surescitare ce nu am înþeles nici pânã în ziua de azi ºi aduse, în foarte scurt, un
refuz net ºi vehement. Omul nici nu concepea acest aranjament ºi rãmase hotãrât
sã vândã când se va gãsi „partenerul care sã-l scuteascã de orice bãtaie de cap“.

În cele din urmã, ne despãrþirãm cordial cãci interlocutorul meu îmi comu-
nicase, la o vreme, cã se grãbeºte, avînd o întîlnire planificatã anterior. Mergea
sã viziteze o proprietate, „redobânditã“ ºi ea, în Bucureºti (cred cã prin împre-
jurimile bulevardului Dacia) unde „avea de încasat chiria de la chiriaºi“. Situaþia
îmi apãrea drept insolitã ºi de aceea cerui câteva detalii, ce se comunicarã foarte
sumar, „pe plecate“ ºi între douã uºi. Pe scurt, cu vreo doi ani în urmã aceiaºi
echipã „redobândise“ un bloculeþ cu douã niveluri locuit de câteva familii ce îºi
manifestaserã, în mod neobiºnuit, bucuria faþã de „proprietarul“ venit sã le anunþe
vestea cea rea. De fapt, oamenii erau foarte cooperanþi ºi se gândiserã cã aces-
ta ori altcineva – de regulã, miticul „om cu bani“ – îi vor obliga sã-ºi ia hamul
ºi praºtia, propunându-le mici sume despãgubitoare ori, cum se ºi practicã, vreo

8



proprietate micuþã prin cine ºtie ce cartier. Dar întrucât socoteala de acasã nu
prea se potriveºte cu aceea din târg, refuzul doctorului „afacerist“ îi lãsã cu gura
cãscatã. Acesta le impuse tuturor (de fapt, vreo ºase familii) niºte contracte de
închiriere pe cinci ani, stabilind ºi chiria în cotele stabilite de Guvern, astfel cã,
în cele din urmã, rezultã cam vreo trei sute de mii de lei pe „unitate“. În total,
nu mai mult de un milion opt sute lunar, adicã un salariu oarecare, în acel an.
În ciuda evidenþelor, doctorul se împãuna cu inteligenþa lui în afaceri ºi, la
despãrþire, mã întrebã, licãrindu-i în privire o satisfacþie secretã, dacã aº fi putut
face „mai bine“.

Ce puteam sã rãspund? De fapt, întrega istorie are un aer de halucinaþie
ºi aratã o psihologie neînþelegãtoare de realitãþi ºi o atitudine de perdant tipic.
Dacã exista bunãvoinþã la chiriaºii nãpãstuiþi de istoria recentã ºi colaborare totalã
trebuia sã se vândã totul rapid, cu vreo 120.000 de USD americani (inclusiv chel-
tuielile de „evacuare“) cãci acesta era preþul „de urgenþã“ al acelei epoci ºi sã
se cumpere ºase apartamente de câte douã camere în cartierul Aviaþiei. Dacã
tot visa la „o casã de raport“ cu încasare periodicã de chirii, doctorul dibaci în
afaceri ar fi putut sã închirieze cu mãcar 150 de dolari per capita ºi un total net
de 900 lunar, adicã mai bine de 10.000 într-un an. Astãzi, cele ºase apartamente
s-ar fi vândut cu 180.000-200.000 de dolari americani plus cota de chirie colec-
tatã în acest interval, adicã nu prea mult peste 50.000 de dolari, dublîndu-se cîºtigul
într-un interval uimitor de scurt. Însã, din câte am aflat, pânã astãzi omul încaseazã
chirie „de pe Dacia“, mulþumit de „stabilitatea“ afacerii iar astã-primãvarã
„hotelaºul“ de la Sinaia încã nu-ºi schimbase proprietarul, dar începuse sã se
degradeze.

BBooggããttaaººaa  ccuu  ppaallttoonnuull  rruupptt

Cred cã în primãvara lui 2003, mã oprise pe stradã o doamnã slãbuþã ºi
îmbrãcatã modest care îmi spuse cã, aflând de la cineva cã „mã pricep la case“,
mi-ar pune o întrebare, aºa, „de curiozitate“. Era, de fapt, un personagiu ce pãrea
scoborât din „Scrinul negru“ de G. Cãlinescu, arãtând nu doar un aer famelic
ci ºi o þinutã de „scãpãtat“ unde intra maniera, modul de a vorbi ºi chiar into-
naþia, uºor cântatã ºi studiatã. La drept vorbind, sunt convins cã „în casã“ vor-
bea franþuzeºte.

Privind-o mai atent, am ºi recunoscut-o cãci o vãzusem de mai multe ori
fãcând mici servicii unor doamne mai vârstnice, care locuiau prin vecini ºi aveau
ezitãri de a ieºi la cumpãrãturi pe timp ploios sau excesiv de rece. Personagiul
din „Scrinul negru“ nu arãta astfel de prudenþe ºi adeseori transporta mai multe
sacoºe pline ce se deºertau pe la cunoºtinþele de prin cartier, probabil ºi partenere
de „cafeluþã“ ºi, poate, mai pe vremuri, de o canastã sau de un pinnacle.

Încurajând-o sã se destãinuie, aflai o istorie stupefiantã. Cu vreo doi ani
înainte, personagiul din „Scrinul negru“ redobândise o proprietate excelent si-
tuatã chiar pe un bulevard din apropiere, foarte cãutat ºi cu „vad“ bun pentru
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orice fel de întrebuinþare, poate mai puþin pentru o reºedinþã cãci zgomotul era,
cel puþin la vreme de zi, aproape insuportabil. Cunoºteam „locul“ pe care de
altfel îl ºi privisem în câteva rânduri, neînþelegând de ce o cãsuþã cu doar trei-
patru camere alãturatã unui teren de peste 600 de metri pãtraþi, ce se deschideau
la strada circulatã cu peste douãzeci de metri, putea sã rãmânã atât de puþin
atractivã pentru „investitorii“ hulpavi, ce pot face pentru „un pont“ ºi moarte
de om.

Misterul se dezlegase: casa avea desigur chiriaºi iar „redobânditorul“ era,
bineînþeles, personagiul din „Scrinul negru“ aflat în faþa mea. Rãmâneau de vãzut
detaliile, de fapt capitale ºi aici „personagiul“ se manifestã retractil ºi, în cele
din urmã, închise conversaþia în ideea cã, poate în viitor, vom mai schimba opinii
pe acest subiect. De bunã seamã, o altã conversaþie nu se mai produse ºi nici
pânã în ziua de azi nu se întâmplã nimic nou. Cãsuþa, înconjuratã de atâta amar
de teren, este la locul ei, cu „folositori“ cu tot; personagiul din „Scrinul negru“
alimenteazã ºi azi pe prietenele de canastã, arãtând în vreme de iarnã acelaºi
palton cu petice discrete ºi ghetele din piele maron cumpãrate pe când era încã
tânãrã, adicã acum aproape patruzeci de ani. ªi de ce aceasta? Fiindcã în loc sã
se decidã sã înainteze pragmatic, ascultând opinii ºi cântãrindu-le, ea emite doar
cifre („patru sute de mii!“) ºi nici o frazã articulatã de un cap ºi o coadã. O
„redobândire“ este, de obicei, un ghem de descâlcit ºi, în ultimã analizã, aces-
ta nu se desface doar cu o emisiune de preþ (complet nerealist, de fapt) ºi fãrã
nici o discuþie în detaliu.

Probabil cã ºi peste zece ani, dacã o avea noroc, personagiul din „Scri-
nul negru“ va privi, de la depãrtare, tot atât de melancolic proprietatea „redobân-
ditã“ ce nu-i este nici azi de nici un folos.
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CCLLAASSAA  MMUUNNCCIITTOOAARREE  MMEERRGGEE  ÎÎNN  PPAARRAADDIISS  
DDAARR......FFÃÃRRÃÃ  BBAANNII

Cãtre 1920 ºi, mai tîrziu chiar, pînã aproape de 1940, apãrurã în Bucureºti
numeroase „societãþi pentru locuinþe ieftine“ care împroprietãrirã prin credit ºi, deci, cu
platã rezultatã din mmuunnccãã ºi ssaallaarriiuu o categorie oareºicare, mãcar în intenþie muncitorimea
ºi negustorimea mai mãruntã care, în cele din urmã, înþelese valoarea proprietãþii prin
efort, chibzuinþã ºi poate chiar „restrîngere“ ºi oarecari sacrificii. Acesta este, de altmin-
teri, macanismul canonic în societãþile aºezate dar, bineînþeles, nnuu  ººii  llaa  nnooii. Aici, o cate-
gorie de pprroopprriieettaarrii  pprriinn  ccaaddoouu, inaptã de a face corelaþie între mmuunnccãã, bbaannii  ºi aavveerree ºi
incapabilã astãzi de a cîºtiga constant ori altfel decît pentru supravieþuire, nu va contribui
la modificãri de situaþie economicã de ansamblu decît doar prin consum cu limitã ºi sim-
ple permutaþii de proprietate spre a se obþine ddiiffeerreennþþãã ce se risipeºte la rîndul ei. Prin
raport la „clasa salarialã tradiþionalã“, ce miºcã investiþia socialã prin participaþie (iidd  eesstt
economie) aici intervine un gen de conservatism arareori depãºit de iniþiativã întîmplã-
toare ºi decizie individualã care, din pãcate, nu se dã exemplu, nu se încurajeazã ºi nu-i
urmatã de nici un proces avînd scop ºi continuitate.

LLuummeeaa  „„oommuulluuii  ddee  nniimmiicc““

Cu doar cîteva luni înainte de începutul „Mileniului Trei“, se întîmplã sã
întîlnesc o cunoºtinþã vagã, ce îmi fusese coleg de ªcoalã generalã, cîndva, cu
peste treizeci de ani în urmã, într-un tîrguºor, fostã reºedinþã de plasã din judeþul
Vlaºca. Omul devenise bacalaureat ºi urmase calea „ºcolilor post-liceale“ într-un
oraº ceva mai rãsãrit iar prin anii ‘70 ajunsese în Bucureºti, angajîndu-se la o fa-
bricã renumitã unde se descurcase mai mult decît mulþumitor, de fapt „în spi-
ritul timpului“ ce crease un gen de biografie canonicã, semãnînd ca douã
picãturi de apã la indivizi veniþi din cele patru zãri. Vremea de atunci, cînd „neo-
orãºeanul“ rãsucea, înbujorat de emoþie, robinetul pentru apã de la bucãtãrie –
în loc sã scoatã apa din puþ cu ciutura – ºi asculta cu delicii zgomotul apei ce
curgea din „water-closed“, miºcîndu-se prin odaia încãlzitã de slugi nevãzute
ce îl scuteau de chinul de a sparge lemne cu toporul ºi de a aþîþa focul cu sobã –
ar fi trebuit sã fie vãzutã paradisiac dar aceastã atitudine nu apare. Astãzi, „neo-
orãºeanul“ de ieri este „bucureºteanul recent“ ce socoteºte aceste altãdatã bbiinnee--
ffaacceerrii  mmiirraaccuullooaassee drept normalul minimal, fãrã de care nici mãcar în ruptul capu-
lui nu ar mai putea sã-ºi conceapã viaþa cotidianã. Cine nu trãieºte astfel, ca bbee--
nneeffiicciiaarr  ccee  ppllããtteeººttee, nu ar fi, în accepþiunea acestui oomm  nnoouu, decît „element de
preistorie“, „þãran“ ºi „necioplit“, o prostime incapabilã de confortul de oraº.
Deci, oommuull  nnoouu  plãteºte dar spre a putea plãti îi sînt de trebuinþã bani ºi, bineînþe-
les, surse de unde se dobîndesc. Vaga mea cunoºtinþã, ce mã întîlnise din întîm-
plare ºi acum mã reþinea privindu-mã cu simpatie, þinîndu-mã de un nasture de
la hainã spre a-ºi arãta respectul faþã de ceea ce socotea a fi „un om mare“, îºi
cîºtigase banii, pînã nu prea demult, din mmuunnccaa  llaa  îînnttrreepprriinnddeerree, de fapt un gigant
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ce dãdea pîinea zilnicã unui numãr indefinit de personagii, hrãnite întrucît se
titularizaserã acolo ºi trebuiau întreþinute. Acest gen de asistenþã, cu aer de
filantropie organizatã doctrinar, de sus în jos, se încheiase ºi, pînã la a se vinde
ca sã se „taie“ ºi sã se vîndã la fier-vechi, fabrica notorie stãtea într-o semi-con-
servare iar aassiissttaaþþiiii de ieri ajunseserã doar figuranþi cu buzunarele goale. Omul
meu, de altminteri, era inclus în ceea ce denumea „ºomaj tehnic“. Aceasta însem-
na cã „nu face nimic“ ºi „ia“ (nu cîºtigã!) doar „o parte din salariu“. În altã pãrþi,
unde personagii ca acesta se uitã cu idolatrie cãci „acolo se plãteºte bine“, cine
ar fi în primejdie de a rãmînea pe drumuri nu ar sta cu mîinile în sîn ci s-ar gîndi,
dacã nu zi ºi noapte mãcar cu o oarecare intensitate, la ieºirea din acest necaz.
Aici, omul nostru „iese la o bere“ cu cîte un vecin aflat în aceiaºi situþie ºi „joacã
o tablã“, cînd nu are ceva indefinit de fãcut, puþin ºi rar, ca sã mai „cîºtige“
ceva. Cãci, totuºi, noþiunea de „cîºtig“ apare dar se traduce în mici învîrteli
oareºicare, în cîte o „ciupealã“ (aceasta este terminologia) constînd în reparaþii
destul de necalificate la o þeavã sau la vreo maºinã Dacia, dacã existã, de fapt,
o oarecare pricepere ºi nu chiar o lene abisalã. Acesta este „tot cîºtigul“? Ei,
bine – nu. Mîndria „bucureºteanului recent“ constã , la un procent uimitor de
ridicat, în „a face afaceri“, formulare ce se exprimã într-o formã ºmechereascã
ºi însoþitã de un clipit, complice, din ochi, cãci „afacerea“ ar fi egalã, în aceastã
accepþiune, cu o semi-înºelãtorie unde, în mod expres, iese cineva pãcãlit. ªi,
în fond, ce fel de „afaceri“? Bineînþeles „afaceri cu case“. Cãci fiind proprietar,
prin îngãduinþa nesãbuitã a unora ce au vîndut, aproape pe degeaba „aparta-
mente de la stat“ cãtre chiriaºii uluiþi de norocul ce a cãzut pe capul lor, fostul
þãran ajuns „bucureºtean“, „vinde ºi cumpãrã“, fenomen aproape generalizat.
Cunoºtinþa mea aproximativã ºi anonimã (cãci oricît m-aº fi strãduit sã-mi
amintesc, din politeþe, numele n-aº fi izbutit) fãcuse o astfel de afacere, descrisã
cu încîntare „ca ºi cum ar fi „spart banca“ la un cazino din Las Vegas. Pe cînd
„era la fabricã“, pe vremuri adicã, omul primise de la sindicat un „apartament
cu patru camere în Militari“ cãci avînd „famelie mare“ îi era necesar un spaþiu
corespunzãtor. Cumpãratã „în rate“ în 1991 ºi plãtitã pînã la Sfîntu’ Aºteaptã
cînd devalorizarea crea o echivalenþã rizibilã, „proprietatea“ se vînduse la o vreme
contra unei sume mãriºoare (oricum, de vreo zece ori mai ridicatã decît „fãcuse“
iniþial) de unde, cu doar jumãtate, „afaceristul“ îºi cumpãrase un apartament
de douã camere în Pantelimon, suficient pentru el ºi nevastã cãci „copiii“ sînt
plecaþi demult în Spaþiul Schengen. Ideea de „a cîºtiga atîþia bani“ disponibili
(cam peste zece mii de dolari) excitã fenomenal pe ssaallaarriiaattuull  aaffllaatt  îînn  ººoommaajj  tteehhnniicc.
Drept pentru care îºi cumpãrã de îndatã o maºinã Dacia Supernova, nouã, tele-
fon mobil pentru el ºi nevastã, televizor ºi „combinã“ (muzicalã, evident!) frigider
marca Bosch ºi un numãr indefinit de mãrunþiºuri, ce istovirã diferenþa ce rãmase.
De la el aflasem cã o maºinã de spãlat „fãrã bule“ nu face doi bani, concluzie
de cunoscãtor. Cu toate acestea, un „ce“ profit aduse aceastã manevrã imobi-
liarã. Maºina nouã îºi consumase tinereþea ºi îmbãtrîni înainte de vreme fãcînd
cãrãuºie de la þarã, cãci omul se aproviziona sãptãmînal, de la „ãl bãtrîn“ din
ogradã, cu roºii, ceapã, ardei ºi cartofi iar, uneori, cu cîte o gãinã ºi brînzã
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cumpãratã „din sat“, totul pentru uz propriu. Iar apartamentul abia cumpãrat ar
trebui vîndut acum, spre a se obþine „o garsonierã plus diferenþa“.

Acest gen de „afacerism“ existã, cunoaºte rãspîndire azi ºi se va menþine
nu prea scurtã vreme, deºi este o simplã iluzie de consumator nesãbuit. Cãci,
în ultimã analizã, aceasta nu-i „afacere“ ºi nici „miºcare de piaþã imobiliarã“ ci
doar uunn  ººiirr  ddee  ppeerrmmuuttããrrii  ddee  pprroopprriieettããþþii cu scop de a se obþine un bbaann  lliicchhiidd
prin restrîngere de spaþiu locuibil. „Cîºtig“ teoretic cãci, dacã nu se pune în lucrare,
suma ce se obþine se împrãºtie de obicei fãrã a se explica raþional acest gen de
ccoonnssuummiissmm ce creeazã sãrãcie treptatã ºi insidioasã. Dacã mãcar cele douã-trei
sute de milioane rãmase dupã o astfel de „combinaþie“ s-ar pãstra, repartizate
pe unitãþi de timp, în vederea supravieþuirii pentru trei-patru ani, s-ar mai înþelege,
din toate acestea, cîte ceva. Dar totul se risipeºte, în etape, ºi va dispãrea ca un
nor de praf în vînt, cîndva. ªi de ce aceasta? Fiindcã lipseºte simþul averii („casa“)
cãpãtatã prin efort, muncã generatoare de bani ºi chibzuinþã în vederea unui
scop ce traduce o necesitate calculatã. Odinioarã, celui socotit ºi harnic i se zicea,
în societatea aºezatã ce s-a distrus poate nu iremediabil, „om de ispravã“, arãtîn-
du-se astfel ºi lãudîndu-se ffaappttaa  ccee  rrããmmîînnee; omului de azi ce obþinu totul ppee  nniimmiicc,
i se potriveºte, de bunã seamã, „nimicul“.

„„DDeeccîîtt,,  îînnttrr--uunn  ssaatt,,  ffrruunnttaaºº,,  mmaaii  bbiinnee--nn  oorraaºº  ccooddaaºº““

Pe la începutul primãverii anului 2000, un june inteligent de la un ziar
din Bucureºti îmi propuse o întrevedere ce ar fi urmat sã publice sub forma unui
interviu pe teme „ce inflameazã creierii cititorilor“, precum ar fi „cu cît vor creºte
preþurile“, „cît face un apartament în cutare ºi cutare cartier“ ºi altã fãinã, de
acest fel, mãcinatã a douãzecea oarã. L-am primit fãrã entuziasm ºi, fiindcã detest
astfel de mici „prostioare“ ce genereazã confuzie, începui un ºir de divagaþii în
maniera eseisticã ºi semi-profeticã, pe care unii o admirã dar paralizeazã majori-
tatea, ce nu înþelege. Deodatã, tînãrul interviewer deveni atent ºi intuind „mate-
rialul“ ºocant, încurajã dizertaþia îndreptînd-o spre o tematicã aammeerriiccããnneeaassccãã de
felul „cum sã trãieºti mai bine, schimbîndu-þi viaþa“. La drept vorbind, „schim-
barea“ ar fi fost la îndemînã, aducînd, mai ales pentru „bucureºteanul recent“,
nu doar altã viaþã ci ºi, cu probabilitate, ºi o altã poziþie socialã. Soluþia se afla,
în tot cazul, la îndemîna oricui gîndeºte cu capul lui ºi cu un pragmatism mi-
nimal. În loc sã continue o viaþã declasatã la oraº, constînd în expediente, mediu
„colectivist“ ce creeazã o iritaþie continuã ºi o instabilitate ce ruineazã psiholo-
gia cît ar fi aceasta de solid construitã, „bucureºteanul recent“ ar fi putut vinde
ºi pleca, începînd oo  vviiaaþþãã  nnoouuãã. Cãci la acea datã, un apartament „cutie de chi-
brituri“ cu douã încãperi într-un cartier rãu cotat (dar nu Rahova ori Ferentari)
se putea vinde, nu tîrziu, cu vreo 14.000 de dolari americani. Un hectar de teren
bun spre a fi exploatat corespunzãtor nu depãºea 80-100 $, ceea ce ar fi însem-
nat o micã „moºie“, de 10 hectare, cu doar 800-1000. Nu mai mult de 1.500
ar fi costat o maºinã Dacia, chiar de model „Break“, utilã pentru cãrãuºie diver-
sã, iar o „casã în comunã“, înconjuratã, cu puþin noroc, ºi de o curte cu grã-
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dinã ºi micã livadã, „fãcea“ 4.000-5.000 de dolari dacã era conservatã prea bine,
construitã din cãrãmidã ºi învelitã cu tablã. Însumarea impresioneazã: cu nu mai
mult de 7.000 $, hai sã zicem 8.000, se obþinea uºor casã, „moºie“ ºi maºinã,
rãmînînd încã pe atît pentru diverse cheltuieli, inevitabile în aceste situaþii ºi care
nu ar fi condus la mai mult de 2-3.000 $, la un maxim posibil. În orice caz, rezul-
ta un rest de 4.000 $, pentru o depunere la bancã ori pentru „investiþii“ (mic
magazin ori cîrciumioarã, debut de exploataþie agricolã etc) dar nu pentru „con-
sum“ stupid ºi nechibzuit.

De atunci ºi pînã acum, datele problemei s-au schimbat mult dar, în mod
paradoxal, s-au schimbat în bine. „Apartamentul din Militari“, ca vai de mama
lui, ce se vindea cu greu la vreo 14.000 de dolari americani, astãzi – dar nu ºi
mîine! – „se dã“ cu vreo 26-27.000 de Euro iar sub 25.000 „s-ar putea lua cumpã-
rãtorii la bãtaie“, licitînd ºi cu banii ºi cu pumnii. O maºinã Dacia „la mîna a
doua“ costã cam tot 60-70 de milioane, deci nu mai mult de 2000 de Euro. În
sfîrºit, o casã socotitã, la þarã (dar nu „în staþiune“, bineînþeles) „trece“ de 300
de milioane (deci, cam la 7.500 Euro) în mult prea rare cazuri. O schemã, „la
timpul recent“, ar conduce la o cheltuialã de 7.500-10.000 Euro reprezentînd
casa, plus 2.000-3.000 euro „moºioara“ de 10-15 hectare, plus 2.000 euro maºinã
ºi 2.000 euro strãmutarea ºi „prima de instalare“, pe lîngã alte mãrunþiºuri; în
total: 14-18.000 euro. Rãmîn, pentru „pornire“, 4.000 euro ºi restul, de vreo
5-8.000 euro, sã se depunã la bancã pentru o dobîndã modestã dar sigurã.

Schema este corectã chiar dacã admit cã ar exista variaþii, însã cu neputinþã
de a se pricinui stricãciuni „ansamblului“. ªi totuºi, numãrul celor ce au îmbrãþiºat
aceastã idee înfãþiºatã ca un tablou ispititor, dar uimitor de posibil, nu este ridi-
cat deºi omul nu-i lipsit de cuget ºi îndeobºte considerã cã „îºi cunoaºte intere-
sul“. În aceste date, interesul lui consistã mai degrabã în a trãi rãu, precar ºi mi-
zerabilist, dar în „oraºul obsedant“, condus de un conservatorism fãrã alt viitor
mai precis decît o existenþã în mulþime, ce doar se perpetueazã biologic în ge-
neraþii din ce în ce mai aproximative. Respingerea condiþiei de rrããzzeeºº pare, aºadar,
definitivã.

„„IInnvveessttiittoorr““  ººii  „„ppaattrroonn““

O variantã de „viaþã nouã“ dar cu mai multã participare ºi trudã ce va
avea folos cãci modificã adesea chiar ºi categoria socialã dacã se face bine ºi cu
hãrnicie, ar fi aaffaacceerreeaa  ddiinn  ccaassãã. Modelul, dar pe alt picior, este, bineînþeles, restruc-
turarea de construcþii vechi spre a se întrebuinþa ca generator de servicii turis-
tice, de obicei, cãci sînt nu prea complicate ºi la îndemînã ca mod de a lucra.

Prin toamna anului trecut o intelectualã din Bucureºti ce opereazã în afa-
ceri de mulþi ani, se gîndi sã cumpere un conac arãtos în regiunea Urlaþi, alã-
turi de vreo zece-cincisprezece hectare de vie cu auxiliare cu tot, „casa vieru-
lui“ fiind una dintre ele, conservatã mulþumitor ºi impresionantã ca suprafaþã.
Alegerea, foarte bunã dar mai rarã (cãci, la drept vorbind, domeniile rurale încã
nu se vînd „bine“ din motive de lipsã de educaþie ºi de imaginaþie), crease pen-
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tru o vreme impresia cã aceasta ar deveni reºedinþa „de la þearã“ a noii stãpîne.
Cînd însã se definitivã cumpãrarea, se observã cã motivul era foarte pragmatic
dar ºi ingenios deopotrivã cãci proiectul secret, gîndit mult ºi bine spre a se dez-
volta ce se obþinuse, conþinea ideea unui hotel destul de luxos ºi cu destule „gad-
get“-uri în modã tocmai bune spre a se cîºtiga „bani frumoºi“ în viitorul nu prea
îndepãrtat. Bineînþeles cã, la sfîrºit, se va trage o linie de însumare, observîndu-se
cît fuse preþul ºi cît ajunserã costurile, fiindcã o „afacere“ se pune pe picioare
cu o contribuþie financiarã oareºicare ºi pare simplã doar pentru naivi ºi visãtori.

Schema este însã adaptabilã ºi s-ar putea utiliza în mod fructuos ºi la o
scarã mai micã, fiind una din aaffaacceerriillee  oommuulluuii  nneeîînnlleessnniitt. Adeseori auzi pe cîte
cineva lãudîndu-se cu isprãvile ce ar putea face „dacã ar avea bani“ deºi cu bani
mulþi, vorba unui înþelept socratic contemporan, orice prost se descurcã. Ideea
generalã ar fi, deci, lipsa de „capital“, incapacitatea de a cîºtiga vreodatã fiind-
cã nu-i îndestulãtoare „pornirea“ ori lipseºte cu desãvîrºire. ªi totuºi, acest punct
de vedere este greºit ori prea de tot jelalnic cãci lipseºte, într-adevãr, ceva dar
nu banii; lipsesc îndrãzneala, cutezanþa ºi încrederea în puterile proprii alãturi
de iiddeeeeaa  ddee  aa  ffii  pprroopprriiuull  ssttããppîînn. Cãci pe o piaþã imobiliarã inadmisibil de scumpã
precum aceea din Bucureºti, bani existã (fiind chiar nemeritaþi ºi nejustificaþi,
adeseori) ºi ar trebui doar sã fie puºi sã lucreze ca sã se înmulþeascã nu „sã se
îngroape“ în alte apartamente, mai dizgraþioase ºi mai insalubre decît cel abia
vîndut, iar diferenþa – „tocatã“ pe televizor scump, „mobil de firmã“ ºi haine
marca Boss. 

Ce ar trebui fãcut, aºadar? „Afacere cu banii proprii“, de fapt „valoare“
devenitã „lichid“. Întîi ar fi o vînzare de apartamente de cartier, tradusã în
28-35.000 EURO, iar în zonã mai bunã, ºi cu mai mult de trei încãperi, chiar ºi
mai mult. Odatã banii încasaþi, urmeazã decizia ce ar putea schimba viaþa cãci
pe-aici ar fi situatã suma minimã potrivitã pentru o pensiune micã, într-o sta-
þiune fãrã pretenþii ori într-o localitate turisticã fãrã notorietate. Aceasta este ideea
generalã cãci „o pensiune micã“ nu se cumpãrã „la de-a gata“ cãci „nu intrã“
în aceºti bani ci „se face“, deci afacerea „se va construi“. Întîi ºi-întîi, se socoteºte
bugetul total, scãzînd din disponibil mãcar zece procente pentru strãmutare ºi
instalare. Urmeazã afacerea, locul de „ridicat“, regiunea care, dacã nu s-ar
condiþiona de argumente biografice (rude, „apropiaþi“, interese diverse ce uºu-
reazã, de obicei, o implantare de „om nou“) ar trebui sã fie oriunde sînt condiþii
propice ºi intuim o dezvoltare. Criteriul este capital. Cãci dacã în materie de
reºedinþã se poate locui oriunde ºi oricum ne place, „afacerea“ se determinã
spre a exista „astãzi“ ºi a se întãri „mîine“, miºcîndu-se înainte. Cîteva elemente
contribuie la stabilitate ºi creeazã ºanse. Acces „bun“ ºi continuu, adicã o pro-
prietate „la drum“ ce nu devine impracticabil de cum începe sã plouã; apã curen-
tã la îndemînã chiar dacã nu „de la reþea“; „focuri de gaze“ pentru bucãtãrie
ºi încãlzirea centralã ori, în cel mai rãu caz, încãlzirea cu lemne uºor de aflat în
vecinãtate. Deci, „utilitãþile“ de bazã. Apoi, grãdina, adicã un teren liber, pe mai
multe sute de metri pãtraþi, pentru plimbãri, recreaþie ºi jocuri diverse, inclusiv
„joacã de copii“. În sfîrºit, „casa comunã“ propriu-zisã, cu „aparatul“ ei unde
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bucãtãria trebuie obligatoriu supra-dimensionatã cãci slujeºte la hrãnirea mul-
tor guri nu doar ale familiei, „baia“ ar însemna „bãi“ ºi „sufrageria“ se înlocuieºte
cu „o salã de mese“, cum se zicea odinioarã, ca pentru o cantinã sau restaurant.

Iatã, deci, dificultãþile de concepþie. „Casa“ ar trebui sã îngãduie o între-
buinþare de la 2-3 „echipe“ de vizitatori la 8-10 ºi chiar mai mult, gîndindu-se
spaþiile „comune“ (baie, sufragerie etc.) în mod corelat cu volumul afacerii. Nici
spaþiile gazdelor nu trebuie uitate cãci se va locui ºi împreunã ººii  sseeppaarraatt  ccuu  mmuussaaffiirriiii
(„împreunã“ spre a servi, „separat“ pentru a nu tulbura, prin prezenþã deza-
greabilã ºi insistenþã). Alegerea ccaasseeii  ppeennttrruu  aaffaacceerree nu-i uºoarã, de obicei, dar
nu creeazã încurcãturi insurmontabile, mai ales dacã înþelegerea „temei“ ar fi
cuprinzãtoare. Aceasta este o parte – dar, de fapt, cu greutatea principalã – din
calculul financiar.

Pe aceastã temã, „cheia de boltã“ nu se pune, ca în arhitecturã, cãtre
sfîrºit – deci la cupolã – ci întîi ºi-ntîi, cãci, dacã preþul casei este prea mare, eºafo-
dajul nu va rezista. Depinde, aºadar, uunnddee se cumpãrã, fiindcã existã diferenþe
între regiuni, adeseori primejduitor de mari. Cãci una este o casã mãriºoarã prin
Argeº, la vreo 250-300.000 de milioane de lei ºi altceva – o cãsuþã în Breaza,
cu 20-21.000 Euro, „bãtînd“ deci miliardul. Amîndouã soluþiile sînt, ca princi-
piu, corecte dar, cu cît vom cheltui mai mult pentru casã, cu atît va rãmînea
mai puþin pentru „utilaje“, „dotãri“ ºi „întîmplãtoare“. Iatã, în scurt, o schiþã de
socoteli pure ºi simple. O maºinã – dacã nu existã – ar fi esenþialã, chiar la mîna
a douã fiind (2.000 euro); bani de mobilier simplu, interior, constituie obligaþia
de bazã (nu mai puþin de 1.500 euro); înzestrarea minimalã a bucãtãriei ºi ane-
xelor gospodãreºti (1.000 euro); dotãri diverse (cam la 800-1.000 euro), pe scurt,
cam la vreo 5.500 euro, plus 2.000 euro, de început, cu un total de 7.500 euro.
Dar dacã s-ar porni de la 28.000 sau chiar 35.000, ar mai rãmînea 20.000 euro
sau chiar 27.000 preþ maxim pentru o casã corespunzãtoare, adicã exact cît preþul
într-o staþiune mediocrã ºi de vreo trei ori mai mult decît într-o comunã din
regiune pitoreascã. Aici intervine deliberaþia finalã ce va configura, în mãsuri
diferite, anvergura afacerii, tipologia ei ºi doar flerul ºi norocul vor ajuta decizia
bunã sã se producã. Evident, preferabil este sã rãmînã mãcar 4-5.000 euro pen-
tru eexxttiinnddeerrii,,  rreeppaarraaþþiiii,,  rreeoorrggaanniizzããrrii  ddee  ssppaaþþiiii,,  iinntteerriioorr  mmaaii  ccuu  sseeaammãã,,  tteerraassee  ººii  cchhiiooºº--
ccuurrii,,  bbaarrbbeeqquuee,,  aalleeii,,  ssttrraattuurrii  ddee  fflloorrii  ººii  pprroommooþþiiee  ººii  ppuubblliicciittaattee; poate chiar ceva
mai mult decît atît. Astfel încît mai bine mai puþin ºi mai modest dar mai rea-
list ºi, poate, mai sigur – iatã doctrina.

Acum de-abia începe greul, cãci afacerea înseamnã bbaann  ccîîººttiiggaatt  nnuu  pprriinn
sscceennooggrraaffiiaa  mmuunncciiii, ce mai defineºte, încã ºi azi, pe omul român recent ci munca
adevãratã, cu pasiune ºi ambiþie spre a lãsa ceva în urmã ºi a face la timp ceea
ce trebuie, adicã ccee  ssee  vviinnddee.
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MMIICCAA  BBUURRGGHHEEZZIIEE  DDEEZZOORRIIEENNTTAATTÃÃ

Cu puþin înainte ºi dupã 1970, locuiam cu chirie pe Calea Moºilor, într-un bloc
interbelic de apartamente încãpãtoare, avînd ºi scarã de serviciu ºi camerã de servitori,
la o familie distinsã ºi foarte îngãduitoare. Doamna, fãrã sã fi avut niciodatã o profesiune
precisã, avea o mulþime de cunoºtinþe în tot oorraaººuull  vveecchhii ºi serile ºi le petrecea în partide
de canastã ºi rummy – rareori chiar ºi de poker – jucînd pe sume simbolice ºi doar spre
a vedea fel ºi fel de inºi, din cercul mic-burghez ce frecventa. Domnul, fost colonel în bata-
lionul de gardã, din Armata Regalã, era un personagiu de o uimitoare delicateþe pentru
un militar de carierã ºi îºi petrecea serile, ºi chiar ºi nopþile uneori, singur, în faþa televizoru-
lui, unde cîteodatã mã chema, dacã avea vreme, sã-i þin de urît. Trãiau liniºtit, calm, cu
un epicureism vãdit, în mijlocul unor obiecte vechi ºi frumoase cãci propriu acestui ffeell  ddee
oomm ar fi mai degrabã viaþa seninã fãrã a se percepe ºocul, ca ºi plãcerea unui gen de
rreettrraaggeerree  ddee  rreennttiieerr ce se practica odinioarã „la moºie“, iar, mai încoace ºi, deci, ºi pe atunci,
printr-un fel de rreettrraaggeerree  ddiinn  iissttoorriiee ce convenea ºi crease rriittuuaalluurrii,,  iilluuzziiii,,  rreettiicceennþþee, toate
medii ºi nesupãrãtoare dar ºi, cu probabilitate, o inaptitudine de Albatros, în a reacþiona
„bine“ dacã s-ar fi tulburat mãcar puþin ciclul zilelor plãcute ºi asemãnãtoare. ªi astãzi
aceastã atitudine existã; însã, de bunã seamã, nu rãspunde potrivit vremurilor neaºezate.

MMiilliiaarrddaarr  „„llaa  ppeennssiiee““

În cartierul select unde locuieºte o rubedenie apropiatã ce vizitez frec-
vent, întîlnesc uneori o pereche ce mã salutã ceremonios în timp ce ia aer, în
plimbare, ºi, cîteodatã, îmi aþine calea ca sã mai schimbãm „cîte o frazã“. Femeia
este neinteresantã caracterologic, cãci, avînd o atitudine tradiþionalistã, de matroa-
nã aproape canonicã ºi care, de obicei, se îngrijeºte cu precãdere de bucãtãrie,
se sprijinã de braþul bãrbatului ºi îl priveºte, invariabil, cu admiraþie. Acesta însã
este o fãpturã ce meritã studiatã. Subþire la trup ºi ceva mai scund decît media
dar arborînd o frizurã cu o creastã de cocoº ce îi dã pãrului coliliu un aer, nepotri-
vit, de agresivitate juvenilã, el priveºte de obicei cu ochi critic ceea ce îl încon-
joarã ºi emite observaþii sarcastice de atotºtiutor, ce smulge strigãte guturale,
de adoraþie, fragilei sale soþii. Este „Conu Leonida“ aflat în plimbare. 

Dar, din pãcate, domnul sarcastic, cu creastã de cocoº, încearcã o dramã,
ce mi-a expus odatã fãrã un scop precis ci doar într-un mod vindicativ în abstract.
Fiind inginer constructor „la bazã“, se gîndise, cu mai mulþi ani în urmã, sã se
pensioneze într-un moment ce considera propice ca rezultat dar, greºind
socoteala, ajunse astãzi la nu mai mult de „trei milioane ºi ceva“. Bineînþeles, o
pensie „de mizerie“, cum se exprimã domnul sarcastic, în mod casant, adãugînd,
de regulã, formulãri ireproductibile ce descriu pe „capitaliºtii“ contemporani ale
cãror mame sînt evocate în detaliu.

Opinia fiind atît de rãspînditã iar atitudinea – curentã, ar rezulta o sim-
plã imagine obiºnuitã a „micii burghezii“ scãpãtate ºi pauperizate ce protesteazã
fãrã energie ºi doar verbal, prin injurie fãrã efect. ªi, totuºi, realitatea nu-i întru-
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totul aceasta. Domnul sarcastic este proprietarul unui apartament cu trei odãi
pe un nivel, încã douã la mansardã ºi o jumãtate din demisolul unei construcþii
cu parter ºi etaj situate nu „bine“ ci „excelent“ în mijlocul Bucureºtilor. Deºi cu
greu s-ar denumi „vilã“ – cãci faþada jupuitã ce lasã a se vedea cãrãmizile solide
din anii ‘30, acoperiºul cu tablã învechitã ºi coclitã ºi gardul cu „forjeuri“ îndoite
creeazã un sentiment „rãu“, ce dureazã – totuºi „proprietatea“ are valoarea ei ºi
nu ar trebui neglijatã. Iatã, deci, o sumã de bani. Cãci, înþelegînd inactivitatea
domnului sarcastic fost „inginer constructor“ care, deºi în putere, nici nu se
gîndeºte sã mai cîºtige „ceva“ într-o þarã unde se construieºte ºocant de mult,
devine ininteligibilã ideea de a deplînge „pensia micã“ atunci cînd se deþine, prin
locuinþã, o micã avere.

Oricît ar fi fost de in-spaþios apartamentul ce locuia (probabil destul de
neîncãpãtor, ºi, dupã intuiþie, la o privire din exterior, ºi „rãu organizat“) totuºi
un 50.000 – 55.000 $ tot s-ar fi putut obþine fãrã a se insista, fiindcã la o cerere
excesivã se trezeºte ºi se ridicã atenþia cumpãrãtorului. Acest ban era tocmai bun
pentru un apartament de douã camere în cartierul Aviaþiei, plãtindu-se, pe atunci,
nu mai mult de 24-28.000 $ (azi, bineînþeles, mai mult), ceea ce aduce o dife-
renþã de mãcar 22.000 $, potrivitã pentru încã un apartament ce ar fi generat
o chirie modestã (175-200$) dar peste ºase milioane lunar, adicã „încã douã pen-
sii“ ºi încã o proprietate, ce s-ar fi putut vinde în caz de nevoie.Acestea – dacã s-ar
fi organizat totul „la rece“, fãrã nici cea mai micã risipã ºi fãrã inflamarea ochilor
în faþa grãmezilor de bani. Într-un rînd, am expus, din filantropie, perechii ce-
remonioase aceste gînduri de om dezinteresat. Femeia mã privi cu teamã, gîndind
cã nutresc un scop secret dar domnul sarcastic dãdu imediat vedictul: „Nici nu
intrã în discuþie! Cum sã pãrãsesc eu cartierul acesta, de care mã leagã atîtea?“
Auzindu-l, ai fi crezut cã, locuind în „casa strãmoºilor“, ar fi copilãrit pe aceste
strãzi ce îi evocã, prin memorie involuntarã; o viaþã plinã de episoade indimen-
ticabile, ce nu se poate abandona uºor. Dar, de fapt, omul „primise de la între-
prindere“, cu vreo douãzeci de ani în urmã, apartamentul ce cumpãrase recent,
„de la stat“, fiindcã proprietara iniþialã, „naþionalizatã“ ºi ea, se sfîrºise cîndva,
în strãinãtate ºi fãrã urmaºi. Nici mãcar un copãcel nu plantase în curtea destul
de micã, acoperitã de beton crãpat.

ªi, totuºi, o urmã de ssppiirriitt  aaffaacceerriisstt animã, se vede treaba, pe domnul
sarcastic. Nu prea demult, mã întrebase dacã ar fi corect un preþ de 20.000 Euro
pentru o garsonierã pe Calea Cãlãraºi, unde locuia soacra dînsului, o bãtrînã
aproape nonagenarã. În doar trei sãptãmîni, observai la ferestrele ce se dotaserã
cu jaluzele noi, din lemn colorat infect, chipul unei bãtrîne cu priviri rãtãcite iar
în faþa „vilei“ un Renault Mégane, ultimul tip. La o distanþã oarecare, abia îl
recunoscui, pe drumul de întoarcere acasã, pe domnul devenit „afacerist“, îmbrã-
cat la ºapte ace, în vestminte noi ºi abordînd mîndru o jachetã din piele de
cãprioarã.
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„„SSccrriiiittoorruull  ccuu  ddoouuãã  mmîîiinnii  ssttîînnggii““

Conservatorismul ºi chiar o atitudine reacþionarã s-ar justifica uneori, cînd
izvorãsc din sseennttiimmeennttee  ppuutteerrnniiccee,,  iilluuzziiii  ººii  mmiittuurrii  iinntteelleeccttuuaallee, dar acestea nu ajutã
întotdeauna, ba chiar încurcã ºi complicã. 

Un faimos colecþionar de artã ºi, deopotrivã, ºi un poet delicat ce am
comentat cu înþelegere odinioarã, mã convocase, acum vreo doi ani, sã-l asist
în tratativele cu avocaþii „redobînditorului“, hotãrîþi sã-l arunce în stradã cît mai
curînd ºi fãrã menajamente. „Avocaþii“, de fapt un fel de agent imobiliar din
categoria „samsarilor“, însoþit de un absolvent de Drept, „la distanþã“, pe cînd
lucra în Miliþie, observarã cu cine au de-a face ºi, ca sã scape mai repede ºi fãrã
pierderi mari, oferirã 38.000 $ ºi cîteva luni de habitaþie spre a se putea gãsi
altã locuinþã. Atitudine foarte înþeleaptã, în ultimã analizã, cãci, examinînd atent
„documentele“, înþelesesem cã întreaga „redobîndire“ era destul de discutabilã
iar „proprietatea pe teren“ – inexistentã. Totul s-ar fi tradus, însã, în cîþiva ani
de procese ºi zeci de ºicane ce ar fi chinuit pe septuagenarul poet ºi delicata lui
soþie ºi, cu probabilitate, i-ar fi omorît cu zile. În cele din urmã, înþelegerea se fãcu. 

Dar abia de aici începurã dificultãþile „de fond“. Ca sã se strãmute colecþia
de tablouri, splendidã ºi preþioasã, în alt spaþiu decît cel foarte generos de pînã
atunci, era nevoie de „ceva“ pe mãsurã, accesibil ºi demn. Cred ºi astãzi cã o
„casã pe pãmînt“ ar fi fost preferabilã, mai ales în ideea unui muzeu ulterior, ce
ar fi cãpãtat contur încã din anii ce urmau, iar banii primiþi puteau acoperi, „în
piaþa de atunci“, acest deziderat. Aceastã ipotezã nu plãcu defel poetului –
colecþionar dupã cum nu-l atraserã nici spaþiile încãpãtoare ale unui apartament
cu trei odãi ºi numeroase anexe, la un parter în apropiere de „ªcoala Herãstrãu“;
o regiune ce socotea a fi „prea departe“. Abia dupã o lunã de zile ºi mai multe
vizionãri cu obiective diverse, omul se hotãrî brusc, la sugestia unei cunoºtinþe,
sã cumpere „trei camere pe Bulevardul 1 Mai“, la etajul al cincilea. Misterul aces-
tei opþiuni nu l-am dezlegat nici pînã astãzi deºi m-a preocupat cîtãva vreme.
Cred cã vederea largã ce se deschidea, din loggia, cãtre un parc apropiat, creînd
o stare de reverie ºi îndemnînd la contemplaþie ºi lirism, va fi contribuit la aceastã
alegere, care, cu toate acestea, nu este cea mai potrivitã. 

Cãci în materie de valori ce se traduc în bani, ce s-ar putea juca „la ruletã“
prin intervenþia oricãrui gen de hazard, atitudinea scriitoriceascã, prea de tot
afectivã ºi sentimentalã, nãzuind la o stabilitate în contemplativ ºi viaþã tihnitã,
ar fi de înþeles dar trebuie întãritã cu paºi prudenþi pe teren sigur. Cazul nu-i
„unicat“, din pãcate. O familie de intelectuali, amîndoi de o mare fineþe ºi „de
caracter“, ce preþuiesc mult ºi necondiþionat, avusese de ales, într-o conjunc-
turã uimitor de stranie prin favoritismul rarissim în ziua de azi, între douã aparta-
mente, cu dimensiuni apropiate dar complet diferite ca „zonã urbanã“ ºi tre-
buia sã aleagã unul dintre ele, într-un interval scurt. Tema era interesantã, aºa
cum o expuseserã, solicitîndu-mi un punct de vedere ajutãtor. Dar între doar
„trei camere, etaj cinci în bloc vechi“ – e adevãrat cã lîngã Parcul CIºmigiu – ºi
„patru camere, etaj trei în bloc tip Centru Civic, pe Bulevardul Mãrãºeºti“ eu
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nu aº fi ezitat o singurã clipã sã aleg a doua variantã. ªi, totuºi, „nelãmuriþii“
mei amici au ales „dimpotrivã“. Ideea de Bucureºti interbelic ce stimula „iden-
tificarea“ cu alte vremuri ºi ieºirea din timp („refuzul clipei“), parcul alãturat,
celebru, la drept vorbind, ºi uimitor de accesibil ca un soi de utopie gata de a
fi atinsã cu mîna – iatã argumente posibile, ce vor fi „lucrat“ enigmatic la for-
mularea deciziei. Dar o decizie, vorba unuia, „cel puþin discutabilã“. Pe strada
cu nume ce evocã, händelian, „muzica apelor“, curgea odatã un rîuºor ce culegea
izvoare mai din dealul Sãrindarului ºi, stingîndu-se în lacul Ciºmigiului, fãcu solul
fragil ºi destul de neprielnic pentru clãdirile înalte ºi „cu volum“. Curînd se aflã
încã o noutate, ce contrazise impresia de temeinicie în lucrarea antreprenoru-
lui interbelic: block-hausul, proiectat pentru cinci etaje, cãpãtase, la final, încã
douã pe deasupra, nesocotite nici la fundaþie ºi nici „la structurã“. Parcul Ciºmigiu
însuºi nu mai era populat, ca odinioarã, de domni distinºi în veston ºi pantaloni
de drill ºi de doamne cu tailleur ºi nici mãcar de soldaþi în permisie ºi slujnice
în ziua liberã, o lume pestriþã dar cuviincioasã, ci de turme de rapperi ºi cete de
punkiºti agresivi, ce stîrnesc repulsie chiar într-o vedere îndepãrtatã.

Dar, întîi de toate, „banii“. Apartamentul din Ciºmigiu nu era „cumpãra-
bil“ încã, din raþiuni de birocraþie, ºi, deci, nevandabil ºi chiar dacã, dupã o
cumpãrare ipoteticã, s-ar fi vîndut, nu aducea mai mult de 35-40.000 $ înainte
de „scumpire“ ºi de „isteria ipotecarã“. În schimb, „patru camere la Podul Mãrã-
ºeºti“ însemneazã oricînd 55-60.000 $, fãrã a se mai pune la socotealã viitorul
unei construcþii „noi“, totuºi incomparabil „mai aºezate“ ºi mai sigure decît
cealaltã, „de o anumitã vîrstã“.

Bineînþeles cã, de aici, încep speculaþiile. Ce s-ar fi putut face cu mãcar
55.000 $ acum trei-patru ani? Rãspuns sec: o casã de 35-40.000 $, „bunã“, „la
curte“ ºi o garsonierã de 10-12.000 $ pentru închiriat. Afacere pierdutã!

„„NNuu  ppooþþii  ffaaccee  bbiinneellee  ccuu  ffoorrþþaa!!““

Indecizia sau decizia greºitã ºi pripitã nu sînt decît ca o aparenþã expre-
sia vîrstei ne-tinere ºi a unor prejudecãþi de visãtor ce vieþuieºte în iluzii ºi cu
capul în nori. Cãtre sfîrºitul lui 2003, cred cã în septembrie, un apropiat ce nu
puteam sã refuz îmi recomandã pe un amic care trebuia, într-un timp extrem
de scurt, sã se cãpãtuiascã gãsind ºi cumpãrînd o casã, obligatoriu cu grãdinã
ºi curte. Tînãrul, de aspect flegmatic ºi cogibund, ar fi fost „consultant de asi-
gurãri“ avînd biroul în Cartierul Cotroceni iar graba se explica printr-o „filozofie
fiscalã“ ce îi poruncise sã cumpere, cheltuind bani, pînã la sfîrºitul anului curgã-
tor atunci. „Banii“ de cheltuit nefiind prea puþini dar nici prea mulþi (vreo 200.000
Euro, fãrã credit ipotecar), i-am repartizat pe o consilierã imobiliarã dibace ºi
motivatã, spre a-ºi putea încheia, la timp ºi satisfãcãtor, operaþiunea. Dar pînã
în octombrie nu se miºcase nimic deºi, pornind cu clarificãrile trebuincioase, aju-
tate de tînãr prin declaraþii, totuºi destul de sumare, consiliera îi prezentase va-
riante felurite ce nu stimularã, totuºi, nici imaginaþie nici decizie. Fiindcã îl adu-

20



sese la mine cine îl adusese, mã gîndi sã-i sugerez alt gen de soluþie ºi chiar sã
experimentez o maºinãrie ceva mai nouã. Existînd, ca disponibil, 200.000 euro
ºi invocîndu-se mereu noþiunea de „familie tînãrã“ (cãci omul se însoþea la toate
„vizionãrile“ de o tînãrã pimpantã ºi guralivã), cheltuiala sumei integrale îmi apãrea
ca o risipã. De aceea, l-am chemat ºi i-am propus sã reflecteze la urmãtoarea
schemã: nu oo  ccaassãã  ccii  ttrreeii  ccaassee  îînn  aacceeººttii  bbaannii!! ªi cum anume? Întîi, reºedinþa prin-
cipalã, ce socoteam potrivitã, foarte arãtoasã, cu stil ºi þinutã, avînd chiar ºi o
grãdinã de 200-250 de metri pãtraþi undeva, lîngã Calea Plevnei dar în „zonã
curatã“, la 138.000 Euro, dar vandabilã imediat, cãci era ooccaazziiee ºi încã nu apãruse
„pe piaþã“. Apoi, oo  ccaassãã  ddee  þþaarrãã, pe lîngã Bucureºti, la vreo 60 de kilometri, în
vecinãtatea Butimanului, aproape de lac ºi pãdure, dar la nu mai mult de
35-38.000 euro, avînd grãdinã cu flori destul de întinsã, micã livadã ºi foarte
„pusã la punct“; „ocazie“ ºi ea. În sfîrºit, oo  ccaassãã  llaa  mmuunnttee, la Breaza (la 22-25.000
euro) sau, mai micã dar mai bine cotatã, la Sinaia, cãtre 30-32.000. La un total
de 195.000 euro, la un maximum, ar mai fi rãmas încã vreo 5.000, în cel mai
rãu dintre cazuri, pentru instalare. „Bãietul“ – cum îi zicea, moldovineºte, mama
lui ce întîlnisem o clipã la prima întrevedere – clipise des din ochi, cu mirare, ºi
acceptã, cu neîncredere, mãcar sã se gîndeascã la aceste soluþii. ªi, cu toate aces-
tea, nu se întîmplã iarãºi nimic precis. Abia prin noiembrie, consiliera ce-i des-
tinasem fu chematã în mod imperios spre a-i prezenta „imobile în Pipera“, în,
adicã, paradisul „constructorilor sãlbatici“ ce produc, ca într-o industrie, ccaassee
ddee  ccoonnssuumm. Dupã doar cîteva zile, începurã tratativele în legãturã cu „o casã
nouã“, în stilul inconfundabil ºi aproximativ ce „ia minþile“ inºilor fãrã prea multã
minte; era „o vilã“ ce costa mai bine de 270.000 euro, cu grãdinã, e adevãrat,
dar unde se adunau, într-o splendidã arhitecturã futuristã, toate liniile electrice
din vecini. Din pãcate, totul se arãtã o ilustraþie perfectã a pamfletului despre
„Sfînta Familie burghezã“ de Friedrich Engels. În cele din urmã, povestea pri-
vitoare la „filozofia fiscalã“ se dovedise o simplã poveste cãci, de fapt, nu
„încheierea anului“ era motivul termenului precis ci înþelegerea ce se încheiase
cu o fatã, purtãtoare de viitor copil, pe care „bãietul“ urma s-o ia în cãsãtorie
cît mai curînd. Însã cum aici nu avem decît „proprietate comunã la bunuri dobîn-
dite în timpul cãsãtoriei“, rezulta cã, spre a se preveni defecþiuni ulterioare cu
pierderi de bani, „bãietul“ trebuia sã-ºi punã pirostiile pe cap numai dupã ce
devenea apropitar. Abia cînd se observase cã nimic nu se face cît ai bate din
palme, întîrziindu-se cumpãrãtura astfel încît termenul însuºi devenea impro-
babil, ssee  hhoottããrrîîssee a se cumpãra „cîndva“, „ceva“, dar pe numele mamei nu al
fiului. „Se hotãrîse“ este, la drept vorbind, expresia corectã fiindcã banii erau,
de fapt, nu ai junelui „consultant de asigurãri“ ci ai familiei ºi constituiau cadou,
dar nu de nuntã, precum se vede. Tînãrul tãcut ºi cu aparenþã profundã nu era
decît un mic impostor, ori, ºi mai precis, un „manekin“, un om de paie, nehotãrînd
nimic.
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„„BBAANNIIII  NNEESSIIGGUURRII““  ªªII  „„BBAANNIIII  GGRREEII““

Impresia de fenomen fabulos ce se nãscu în a doua jumãtate a lui 2003 pe aproape
întreaga ppiiaaþþãã  iimmoobbiilliiaarrãã  ddee  vvîînnzzããrrii  ddee  aappaarrttaammeennttee luase pe nepregãtite pe toatã lumea,
astfel încît ideea de rroobbiinneettee  ccuu  vvaalluuttãã deschise la infinit ajunse a se instala, creînd un
sentiment de perpetuitate, de fapt inadmisibil. Misterul acestui moment, explicat în diverse
moduri, ar trebui examinat mai atent cãci evidenþiazã ddee  uunnddee,,  ccuumm  ºi ccîîttãã  vvrreemmee „vor
veni banii“ într-o lume care-i viseazã într-o manierã mitologicã.

Relativa agitaþie ce se observase pe piaþa imobiliarã prin vara lui 2003
odatã cu aaccþþiiuunneeaa  pprrooppaaggaannddiissttiiccãã  pprriivviinndd  ccrreeddiittuull  iippootteeccaarr,, modificã în super-
ficie doar cîteva categorii de vînzãri, fiind, de fapt, o simplã febrã ºi nu un pro-
ces. De altminteri, în societãþile stabile astfel de aacccceessee  ddee  ccrreeººtteerree  aa  tteemmppeerraa--
ttuurriiii nu se înregistreazã decît rar ºi îndrumatã de fluctuaþiile „pieþii“, ceea ce, la
drept vorbind, confirmã impresia de situaþie atipicã – bãnuitã cã ascunde altfel
de obiective – ce caracterizeazã contextul local românesc. Teoria pare sã con-
firme aceastã concluzie intuitivã. Avînd în vedere cã nu existã credit ipotecar
autentic acolo unde rata inflaþiei ar fi mai mare de „o cifrã“ (ceea ce, la noi,
rãmîne un „vis frumos“) ar rezulta cã avem aci altceva decît ceea ce se susþine,
nãscînd supoziþii ce ar merita, probabil, aprofundate ºi mai puþin o comportare
entuziastã fãrã disocieri. Febra existã, totuºi, dar provine, de fapt, dintr-o injecþie
masivã de capital („sînt bani excedentari pe piaþã“) ºi din mecanisme cu carac-
ter de semi-subvenþie ºi va dura atît cît „se injecteazã“ sume constante, ceea ce
nu „se întinde“ pînã la infinit. Abia cãtre sfîrºitul lui 2003 s-ar fi putut afla, cu
o precizie oarecare, ddaaccãã ºi ccîîtt s-a instalat creditul ipotecar în România ºi cred cã
se evidenþiazã, ca o concluzie, abia foamea acutã de bani ºi nu „îndestularea“ ei.

Fapt este cã, nnaattuurraallãã  ssaauu  ccrreeaattãã, injecþia de capital recentã afecteazã cotele
de preþ cu precãdere pe ppiieeþþeellee  ppooppuullaarree, ce definesc vînzãrile de apartamente
în block-haus construit înainte de 1990. Aci, majorãri de pînã la 30-35% înre-
gistrate „din iarnã pînã în varã“ apar evidente ºi tendinþa – febricitantã – este
de a creºte chiar ºi mai mult, deºi limita naturalã este atinsã ºi, adeseori, depãºitã.
Dar, într-o þarã ce trãieºte mitul îmbogãþirii fãrã muncã ºi a cãrei populaþie nu
are decît avere imobiliarã, o astfel de reacþie rapidã nu surprinde ºi genereazã
nu doar forme aberante ci ºi un gen de nevrozã asemãnãtoare cu jocul la loterie.
Principiul „acum ori niciodatã“, vizibil la majoritatea vînzãtorilor obsedaþi de
„marele cîºtig“, stricã echilibre anterioare, fragile dar necesare ºi, cum se spune
trivial, „stricã piaþa“.

Iatã de ce avem azi o piaþã imobiliarã popularã unde se tranzacþioneazã
totuºi la preþ de „cît nu face“, pozitiv fiind, la drept vorbind, doar caracterul
local ºi parþial al acestei furtuni într-un pahar cu apã. Cãci, la drept vorbind, ca
ºi în alte situaþii, ffeebbrraa  iippootteeccaarrãã pare a fi doar un fenomen cu precãdere „de
Bucureºti“, ceea ce n-ar exclude efecte în alte localitãþi urbane cu miºcare imo-
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biliarã constituitã dar nu la temperaturã ridicatã ºi „delir“. Bineînþeles, în me-
diul rural nu se petrece nimic pe aceastã temã.

Insensibile rãmîn – ori prea puþin „clãtinate“ – majoritatea pieþelor imo-
biliare specifice. Chiriile pentru spaþiile de birouri stau, în continuare, la aceleaºi
cote scãzute de pînã mai deunãzi (arãtînd eºecul unei afaceri prezentatã propa-
gandistic ca fiind înfloritoare), casele de vacanþã se cumpãrã constant dar
„socotit“, imobilele de prestigiu – ce pun în miºcare sume considerabile – nu
sînt „afectate“ în planul preþului care fiind, de obicei, prea de tot ridicat nu mai
îngãduie creºteri nejustificate ce ar transforma totul în aberant ºi insuportabil.
Bineînþeles, iluzii existã pretutindeni ºi tendinþa vînzãtorilor de a vinde scump
fiindcã „piaþa a crescut“ se manifestã pe ansamblu, dar fãrã consecinþe cate-
gorice, fiind doar reacþie explicabilã psihologic dar ne-practicã ºi temperatã, în
cele din urmã.

Bineînþeles, ar trebui încercatã ºi o micã prognozã, spre a se presupune
dezvoltarea probabilã. Aceasta va depinde, în imediat, de volumul de „mate-
rial financiar“ disponibil, adicã, de fapt, ccîîtt se va mai injecta ºi ppîînnãã  ccîînndd, ceea
ce nu ar avea cine ºtie ce însemnãtate cãci, în orice caz, ºi atunci cînd „banii se
terminã“, preþurile crescute artificial rãmîn „crescute“ o vreme, din pãcate nu
prea scurtã, din inerþie ºi lãcomie.

Esenþial este, dar, a se aprecia cînd vom avea cu adevãrat un credit ipote-
car valid ºi nu simulacrul de azi cînd existã bãnci ce solicitã gajuri înrobitoare ºi
nejustificate, iar una dintre ele – pentru un credit de 50.000$ – o asigurare de
viaþã de 6.000$ anual pentru 10 ani (?!).

Rãspunsul este: ccuurrîînndd,,  ddaarr  nnuu  pprreeaa  ccuurrîînndd.

„„CCaassee  ppee  ddeeggeeaabbaa““????

Din pãcate, ffeebbrraa  ccrreeddiittuulluuii  ppsseeuuddoo--iippootteeccaarr nu doar cã modificã o piaþã
de preþuri imobiliare aflatã anterior în echilibru fragil, dar creeazã ºi un ºir de
amãgiri ce decurg din interpretare naivã ºi reacþie simplistã. Mediul social este
aici, evident, nepregãtit ºi reacþioneazã ca atare, rãu ºi exaltat.

Pe la începutul anului 2003, cînd s-a simþit, întîi pe dibuite, aceastã creºtere
de temperaturã, un numãr mãriºor de pretendenþi la proprietate imobiliarã se
simþirã satisfãcuþi cãci pot dobîndi, în fine, „casa mult visatã“, instantaneu ºi defi-
nitiv, fãcînd o platã iniþialã acceptabilã ºi urmînd sã achite ulterior „în rate“,
într-o manierã oarecare, ce „îi va descurca“. Sentimentul cã „ai fãcut credit, ai
casã“ era, totuºi, o simplã iluzie. În alte pãrþi, omul acþioneazã mai calm ºi cu
mãcar o anumitã rezervã, socotind cã aceastã decizie comportã risc ºi reclamã
chibzuinþã ºi garanþii pragmatice privind plãþile ºi gradul de solvabilitate,  ºtiindu-se
cã nimeni nu devine proprietar deplin decît la „sfîrºitul sfîrºitului“ iar banii s-ar
putea duce pe Apa Sîmbetei dacã, Doamne fereºte!, n-ar mai fi de unde sã se
achite restul de achitat. Acolo unde ai cu adevãrat credit ipotecar, ai ºi conºtiinþa
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acestui mecanism ºi se modificã pînã ºi atitudinea faþã de muncã, întrucît a rãmîne
pe drumuri, adicã fãrã surse ºi resurse, echivaleazã cu o dramã universalã ºi poate
angaja în scurt timp pierderi ce nu se recupereazã.

Era prin 1987, cred, cînd o familie de funcþionari din Germania mã vizi-
tase la Bucureºti unde se gãsea în trecere dupã vacanþa pe Litoral. Vizita, plã-
cutã, fuse, ca toate lucrurile plãcute, extrem de scurtã dar ºi stînjenitoare cãci,
în cîteva rînduri, capul familiei îºi consultã ceasul de la mînã cu impacienþã ºi
sfîrºi prin a decreta scurt ºi militãros cãtre consoartã: „Mergem, am întîrziat!“.
Calculat nemþeºte, la milimetru, timpul lor însemna douã zile de drum cu maºina,
încã o zi de rezervã pentru „neprevãzute“ ºi cel puþin încã o zi pentru odihnã
dupã vacanþã cãci „la muncã mergi ca sã munceºti“ fiindcã altfel „nu se înghite“
iar „ºomaj“ echivaleazã cu lipsã de bani, de asigurãri, incapacitate de a se plãti
orice credit, inclusiv pentru o locuinþã, deci neantul inexprimabil ºi un gen de
declasare pînã la o condiþie sub-umanã.

Bineînþeles cã aceastã atitudine nu apare decît rar la românii de azi, popu-
laþie latinã, veselã ºi risipitoare chiar ºi atunci cînd nu are de unde risipi ºi, cu
probabilitate, nu va apãrea prea curînd atunci cînd obiºnuinþa este de a se cîºtiga
bani din expediente, „ciubucuri“ ºi comisioane ºi a se schimba nu doar „locul
de muncã“ dar ºi profesiunea, cu frivolitate, ca pe cãmãºi. Azi, cînd, la un anu-
mit grad de inconºtienþã, se vorbeºte de credit ipotecar ca de un fel de iiaarrbbaa
ffiiaarreelloorr ce descuie toate uºile ºi „rezolvã problema“ – adicã asigurã un acoperiº
deasupra capului – totul se trateazã campanistic ºi într-o gamã apropiatã de isterie
cãci unora li se pare cã o casã „se dã“ pe bani puþini ºi întreaga schemã conduce
la un chilipir, obstrucþionat de bancheri rãutãcioºi ce pretind garanþii absurde.
Situaþia este perfect explicabilã cãci, într-o þarã unde omul nu cîºtigã decît prin
excepþie din munca generatoare de valoare nouã ci se „descurcã“ fiindcã este
„deºtept“ ºi unde averea imobiliarã s-a dobîndit aproape pe nimic prin cumpãrarea
„de la stat“ ºi prin redobîndire adeseori „în douã ape“, nu poate exista decît
întîmplãtor un altfel de punct de vedere.

Frivolitatea pare aproape generalizatã ºi cum ar putea sã fie altfel atunci
cînd nimeni nu spune direct ºi fãrã menajamente cã a împrumuta (cãci „împru-
mut“ se cheamã!) este de a pune amanet un viitor de bani nesiguri, încã
necîºtigaþi, ºi a îndatora poate ºi o generaþie urmãtoare; cã, oricît ar apãrea de
improbabil, dacã nu se întemeiazã pe siguranþa cîºtigului din meserie ori afacere,
un credit echivaleazã cu un semi-joc de noroc ºi cã nu-i cu neputinþã a se pierde
tot, ca ºi în miza la ruletã; cã o avere se obþine cu efort tradus în cîºtiguri, cu
privaþiuni ºi sacrificii felurite ºi nu „se dã“ aproape pe degeaba prin faptul sim-
plu cã beneficiarul existã.

Evident, în aceastã materie apar ºi combinaþii speculative, ce aparþin iubito-
rilor de cîºtig prin rentã, ce viseazã la creditul ipotecar ca ºi cum ar fi o simplã
afacere, unde „bagi bani puþini“ ºi cîºtigi bine, din chirie care, evident, nu s-a încasat
încã dar poate „se va culege“. Schema este ingenioasã ºi, bineînþeles, perfect
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posibilã, dar pretinde aceeaºi prudenþã ºi altfel de calcule, ce trebuie fãcute „la
rece“ dacã se urmãreºte cîºtigul ºi nu riscul stupid.

MMaarreellee  „„sseeccrreett  iippootteeccaarr““

În toamna lui 1999, cînd ccoohhoorrtteellee  aalliiaattee de avocaþi aproximativi ºi „agenþi“
ignari îºi storceau literalmente creierii spre a se descoperi tertipuri noi care sã
ajute la evacuarea chiriaºilor din „casele naþionalizate“ spre a le putea vinde,
apoi, „vacuizate“, cui pofteºte, m-a vizitat un personagiu memorabil, sosit dintr-o
þarã cu faimã în materie de negustorie. Îl introdusese la mine o colaboratoare
de pe atunci, „veche“ în cadrul companiei dar atît de lipsitã de imaginaþie –
spre a nu spune mai mult – încît nici mãcar nu îndrãznise sã-mi relateze tema
ce urma sã se examineze, cãci o considera o aberaþie de neînþeles. Dar omul
avea ingeniozitate, trãit fiind acolo unde afacerile se fac „cu minte“ ºi aproape
ca ºi o artã combinatorie. Pe scurt, mi se ceruserã spre cumpãrare, ccaassee  rreeddoobbîînn--
ddiittee  ccuu  cchhiirriiaaººii,,  ccuu  ttoott. Pentru epocã, încã afectatã de o gîndire primitivã în pri-
vinþa imobiliarului, propunerea era ºocantã dar nu imposibilã. Curînd aflarãm
speþa potrivitã. Era un palat impunãtor, aflat în mijlocul Bucureºtilor, „redobîn-
dit“ cu acte în regulã, vandabil la un preþ de 1.300.000 $, astãzi – o ocazie, dar
atunci ccoottãã  mmaaxxiimmaallãã..  Chiriaºul fost „de stat“ ce îºi manifestase totuºi înþelegerea
faþã de situaþie ºi nãzuia la o re-contractare cu noul proprietar, era o instituþie
europeanã cu faimã, ce plãtea lunar 18.000 $. Negocierile începurã ºi se întin-
serã pe multe sãptãmîni, sfîrºind cu un eºec „milimetric“. Deºi toatã lumea ar
fi dorit o clarificare, negociatorii (cãci tratativele se purtarã „în trei“) se miºcarã
rigid ºi prosteºte chiar dacã ssuummeellee  ddee  ppoottrriivveeaallãã se arãtau minore. Cumpãrã-
torul ar fi plãtit 1.200.000 în douã tranºe („acum“ ºi „peste ºase luni“, cred cã
numai din plãcerea orientalã de a obþine diskont) ºi era de acord cu o chirie
lunarã de 21.000 $, nu mai puþin. Afacere bunã: în fiecare an s-ar fi adunat peste
250.000 $ iar „amortizarea“ se producea în maximum 5 ani, punîndu-se la
socotealã ºi probabila dobîndã bancarã, aproape sigurã, cãci se cumpãra,
„sutã-n sutã“, cu bani împrumutaþi. Unde se mai cîºtiga atît, în alte pãrþi? Vînzã-
toarea – care greºea „înstrãinînd“ atunci, neînþelegînd cã un „sfert de milion“
pe an era, totuºi, un venit fabulos – se grãbea sã punã mîna pe bani cãci fiind
o septuagenarã cu sãnãtate ºubredã ºi fãrã urmaºi direcþi se gîndise „sã se mai
bucure cîþiva ani“ de o bogãþie ce îi picase din cer. Dar voia 1.300.000 ºi nici
un dolar mai puþin. În sfîrºit, chiriaºul, ce plãtea destul, nu accepta nici un fel
de creºtere fãrã motiv, reacþionînd cu o raþionalitate nemþeascã, pe care am înþe-
les-o. Deºi toatã lumea cîºtiga, în final, cedînd cîte puþin, totuºi mecanismul se
dovedi inoperant, deºi un secret existase, impenetrabil atunci. Schema este însã
remarcabilã prin simplitate ºi atrãgãtoare prin cîºtig posibil, iar în mecanismele
ccrreeddiittuulluuii  iippootteeccaarr întãreºte, pînã la urmã, ssoollvvaabbiilliittaatteeaa ºi ssuupplliimmeenntteeaazzãã  ggaarraannþþiiaa.
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Dar, cu toate acestea, sînt prea puþine bãnci care, dupã 2003, sã accepte
plãþi de ratã din chirie, ba, mai mult chiar, existã contracte ce interzic aceastã
tehnicã în mod definitiv ºi casant. Situaþia este, în orice caz, bizarã ºi injustificabilã.

În alte pãrþi, unde nu se descoperã a nu ºtiu cîta oarã „metrul-etalon“,
a plãti creditul din închiriere constituie o procedurã curentã ºi se încurajeazã.
Era în vara lui 2001, cînd veni, în fine, la Bucureºti un american de originã tran-
silvãneanã ce mã contactase cu ceva vreme în urmã prin telefon spre a-mi propu-
ne o afacere. Ideea mi se pãruse demnã de interes ºi cãzurãm de acord s-o exa-
minãm în amãnunte cu ocazia unei întîlniri viitoare, ce s-a ºi produs, aºadar. Omul
„avea afaceri“ în Nevada ºi aducea „montajul“ unui grup de antreprenori ame-
ricani cu experienþã în construcþia ºi vînzarea de cartiere-satelit, aºa-zisele „dez-
voltãri“ dupã cum se traduce, destul de barbar, în româneºte, termenul pentru
acest gen de orãºele. Pe scurt, „grupul de antreprenori“ organiza „dezvoltarea“
în America ºi punea la dispoziþie dosarul complet pentru vînzare, conþinînd
proiecte, documentaþie birocraticã, contracte de finanþare etc. Pînã ºi mostre
de textile pentru tapiþeria de mobilier erau cuprinse în acest biblioraft complet.
Nicãieri nu apãrea „girantul“, „adeverinþa de salariu“ ºi alte asemenea aiureli
orientale ci doar contractul de credit ipotecar, „asigurarea pentru imobil“, do-
cumentul pentru plata de avans (30% pentru toate situaþiile) ºi doar facultativ
un contract de administrare ce conþinea plenipotenþa administratorului în a închiria
proprietatea, a încasa chiria etc. Cum oo  ccaassãã  aammeerriiccaannãã la 180-200 mp cu o
grãdiniþã de vreo 350-400 mp nu depãºea, ca medie, 125.000 $, cu „avans“
de 40.000 ºi rate ce se achitau în douãzeci de ani, afacerea pãrea tentantã ºi
cred ºi azi cã ar fi interesat pe destui români „cu disponibilitãþi“. O singurã temã
era tratatã aproximativ, cãci „grupul de antreprenori“ nu o mai întîlnise ante-
rior, cînd se vînduserã în mod strãlucit o mulþime de proprietãþi cãtre francezi,
nemþi, italieni ºi olandezi: vviizzaa. O proprietate în America nu asigura, pentru români,
nimic în plus decît dreptul de a face o cerere de vizã de sejur ºi aceasta ori de
cîte ori se pãrãsea, fie ºi pentru cîteva ore, „þara tuturor posibilitãþilor“. Tema
merita tratatã mai atent dar, precum se bãnuieºte, din toamna lui 2001 orice
negocieri privind lãrgimea de vederi în materie de „strãini“ ºi de „vize“ deveni
fãrã sens ºi totul se opri pe loc ssiinnee  ddiiee. Rãmîne, totuºi, tteemmaa  cchhiirriieeii  ccee  aacchhiittãã
ccrreeddiittuull  iippootteeccaarr,, ce se practicã într-un mecanism ccuurraatt dar se respinge aici, unde
nimic nu este la locul lui.

„„BBaanniiii  ggrreeii““

Pe la începutul lui august în 2003, când am cãlãtorit, în câteva rânduri,
departe, cãtre Nordul Moldovei, am încercat un sentiment neobiºnuit creat de
mulþimea de maºini cu numãr de înmatriculare italian ce se întâlnea la tot pasul,
concentrate de parcã, printr-o vrajã, aº fi fost paraºutat pe lîngã Milano ori în
Reggio Calabria. Cu doar o lunã în urmã, în iulie, imaginea fusese complet diferi-
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tã ºi, la drept vorbind, foarte autohtonã. Acum, pãrea o invazie tradusã nu doar
în ocuparea ºoselelor ci ºi în aglomerãri în staþiuni ºi chiar în automobile aspec-
tuoase oprite prin ogrãzi, alãturi de ºura de paie ºi sub bolta de viþã de vie, îndoitã
de strugurii grei. Cine sã fie, deci, aceºti invadatori?

Aceºtia sînt, de fapt, „emigranþii la Italia“, în realitate massa mare de po-
pulaþie care circulã în strãinãtate ºi câºtigã „în Euro“ muncind mai mult decât
aici, indiferent în ce condiþii ºi în ce context legal. Cãci esenþial rãmâne „banul
mare“ ce traduce „ora de lucru“ faþã de „banul mic“, de aici. În mod vãdit, aces-
ta este doar începutul unui proces de proporþii ce apãruse sporadic ºi în perioa-
da anterioarã dar constituit acum ca o soluþie socialã ce înghite „clienþi“ în creºtere
ºi noi „braþe de muncã“ disponibile. Efectul financiar se întrevede, chiar dacã
acum este evident mai degrabã prin cumpãrarea de maºini Alfa Romeo, BMW
ºi Mercedes, spre a se rupe „gura târgului“ prin difuziunea imaginii de bunãstare
ºi succes ºi a-i determina pe vecini „sã-ºi punã unghia în gît“ de necaz. Dar evoluþia
nu se opreºte aici. Mâine, cel ce a „dat“ azi banii pe maºina argintie cu aer
condiþionat ºi formã aerodinamicã ce lasã gânditori pe sãtenii rãmaºi acasã, se
va gândi sã plaseze „bine“ banii ce-i câºtigã ºi sã-ºi facã o casã în comuna de
origine ºi sã cumpere un apartament la oraº. Încã de astãzi chiar, unii aleg sã
facã aceste proceduri. În Galaþi, ca sã exemplific, presiunea ce a crescut preþurile
cãtre sfârºitul verii s-a datorat mai puþin „creditului ipotecar“ cât mai degrabã
„foºtilor þãrani“ ajunºi mmuunncciittoorrii--bbuunnii--llaa--ttooaattee în Italia de unde aduseserã „finanþe“
ºi cumpãraserã destul de scump faþã de media curentã. 

În mai toatã Moldova miºcarea achizitorie se observã cu claritate dar, în
definitiv, situaþia apare frecvent ºi aiurea, cãpãtând un aspect de fenomen. Sun-
tem, deci, la începutul unui cciicclluu  ddee  aaccuummuullaarree  ddee  bbaannii asemãnãtor celui ce a
traversat Europa în jurul anului 1900, ce s-a tradus într-un fel de migraþie cãtre
„þara tuturor posibilitãþilor“, cum era privitã America atunci. Migraþiile de acest
fel nu sunt, în ultimã analizã, o noutate iar anii ‘50-’60 din secolul trecut cunosc
asemenea miºcãri ce au accelerat reconstituirea economiilor occidentale. Prin
1969, în Germania o parte considerabilã din activitãþile brute ori de-a dreptul
„murdare“ erau fãcute de turcii veniþi cîteodatã cu familiile lor, cu tot, incluzînd
între aceºtia pe unchi, veri ºi nepoþi; unii s-au ºi naturalizat ulterior cãpãtând
drepturi de „cetãþean“. Eram, în 1968, în Banatul Sârbesc într-o comunã bogatã
ºi întinsã dar stranie printr-un gen de semidepopulare cãci bãrbaþii tineri lipseau,
plecaþi fiind „la muncã“, în Austria. Banii lor se traduceau în tractoare, scule ºi
aparate pentru cei rãmaºi acasã ºi adeseori în cumpãrãri de teren agricol spre
a se extinde ferma familialã, ce deþineau. Puþini îºi cumpãrau maºini mai arã-
toase cãci esenþial era aportul în lichiditãþi generînd, cum se spune acum, „ca-
pitalizarea“.

Iatã, deci, cã „italienii“ de azi din România calcã pe cãrãri bãtãtorite
istoriceºte ºi este probabil cã ºi aici se vor repeta procese ce s-au produs în alte
pãrþi ºi altãdatã. Fapt este cã apare o sursã nouã, „necreditatã“, de bani ºi, deci,
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de plasament imobiliar, ce va trebui cântãritã atent spre a se evalua la cât se ci-
freazã participarea ei în ecuaþie; mult, în orice caz, probabil peste douã miliarde
de dolari, cît se socoteºte în multiple aproximãri. La o repede examinare, rezultã
cã aceºtia sunt „banii grei“, adicã nefluctuanþi ºi, ca o medie, produºi în mod
constant. Ei vor aduce, dupã eettaappaa  ddee  iimmaaggiinnee ºi vanitate satisfãcutã (haine „ca
la Paris“, ceas „de marcã“, maºinã „adevãratã“) reconstrucþia vieþii familiale: casa
de la þarã a lui „ãl bãtrân“, casa nouã a „strãinezului“ ori apartamentul din cel
mai apropiat oraº important, apoi, cu probabilitate, casa de vacanþã ori cabana
de la munte, cumpãrate ori „ridicate“ abia mai tîrziu, cãci azi nu se aflã în „lista
de prioritãþi“. Mulþi aduc nu doar modele ºi soluþii pentru a construi ºi reface ,
amenajând „dupã moda de-afarã“, ci ºi un alt mod de viaþã, copiat dupã acela,
mai destins ºi mai atent la valorile de fond, ce aparþine localnicilor din þãrile de
adopþie temporarã. „Banii grei“ ajung astfel sã lucreze în timp mai bine decât
oricâte subvenþii, agenþii pentru locuinþe, ori credite ipotecare ce înjugã omul
la datorii lungi ºi riscante.
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SSTTÃÃPPÎÎNNIIII  BBAANNIILLOORR

Pe la începutul anilor ‘90 cînd nici mãcar nu se bãnuia proporþia averilor ce se
deþineau ssuubb  ffoorrmmãã  iimmoobbiilliiaarrãã, vînzãtorii – destul de rari, prudenþi ºi bãnuitori – aºtep-
tau de obicei pe ssttrrããiinnuull înzestrat cu dolari capabil sã achite, fãrã a comenta, preþul cerut
cam cu jumãtate de gurã, în ideea cã este, totuºi, „cam prea exagerat“. La drept vorbind,
preþurile nu erau, la acea vreme, deloc exagerate dar, în mod paradoxal, ssttrrããiinnuull nu se
grãbi sã „descalece“ spre a-ºi cumpãra proprietãþi aici ori spre a face cîte un plasament
inteligent ºi aducãtor de bani într-un timp scurt. Curînd, cînd apãrurã ppllããttiittoorriiii  rroommâânnii,
unii prea de tot filotimi ºi cu aparenþã de „mînã largã“, de fapt risipitori fãrã nici o
reprezentare a valorii banului ce nu obþinuserã prin efort, formularea se modificase, cãci
pe atunci – ºi pînã astãzi – se cauta ºi se invocã abstractul oomm  ccuu  bbaannii, venit de oriunde
ºi doar „înþelegãtor“ ºi „disponibil“. Acesta fuse – ºi încã mai este ºi acum – mmiittuull  ffuunn--
ddaammeennttaall,,  iilluuzziiaa  iirreedduuccttiibbiillãã,,  ggeenneerraattoorruull  sseeccrreett ce întreþine, pe o piaþã imobiliarã încã necon-
stituitã deplin, un gen de langoare de visãtor ce îºi aºteaptã ssoorrooccuull  ffeerriiccee. Dar, din pãcate,
oommuull  ccuu  bbaannii rãmîne o abstracþiune ce se înfãþiºeazã prea de tot rar ºi imprevizibil, cãci
lumea lui este îndeobºte ppaarraalleellãã cu „piaþa curentã“ ºi se exprimã prin combinaþii, „pon-
turi“, scheme diverse ºi nu o datã ingenioase, diverse participaþii ºi concesiuni, asocieri ºi
compensaþii iscusite, ininteligibile pentru „omul simplu“ care vinde (ºi vinde scump) ºi
cumpãrã dar plãteºte.

„„CCuummppããrrããttoorruull  ddiicctteeaazzãã““

În primãvara anului 2004, o nevastã de recent fost ministru luã la rînd
comunele înºirate pe o ºosea naþionalã din sudul þãrii, creind o neliniºte aproape
generalã în rîndul þãranilor ce se dezmeticirã cu greu. Operaþiunea era destul
de bine pusã la punctul optim. Mai întîi, persoana, însoþitã de doi-trei funcþionari
judeþeni loiali, se prezenta la Primãrie ºi poftea sã vorbeascã neîntîrziat cu cãpe-
tenia localitãþii. Prezent sau nu, acesta se înfãþiºa în „doi timpi ºi trei miºcãri“,
fiind chemat de oriunde se afla, arãtîndu-se feþei sus-puse. Primarului i se atribuia
de îndatã o funcþiune de agitator ºi chiar de „agent imobiliar“ local, însãrcinat
fiind cu convingerea localnicilor în direcþia vînzãrii de teren arabil, bineînþeles,
cu un oareºicare profit, ce rãsplãtea truda lui ºi succesul ei. În acest timp, ºofe-
rul împînzea localitatea cu fluturaºi publicitari, lipiþi pe stîlpii de telegraf ori pe
ferestrele instituþiilor ceva mai frecventate (de la Poºtã la Poliþie), ce comunicau
dorinþa de a se cumpãra pãmînt de arãturã dar numai de la douã hectare în
sus. Pînã în acele zile faste, un hectar se vindea prin acea regiune la un preþ ui-
mitor de modest, ce nu depãºea opt milioane, de obicei „fãrã cadastru“, adicã
maximum 200 euro. Nevasta de recent fost ministru oferea pe loc de trei ori
mai mult, adicã 25 de milioane, pãrînd a se comporta cu filantropie deºi, evi-
dent, nu acesta era obiectivul ireductibil ºi destul de misterios.

Dar ce explicaþie s-ar putea da unei ssuupprraa--ccoottããrrii  vvoolluunnttaarree? Motivul îl con-
stituie, uneori, aalleeggeerreeaa  ccuu  ccaarraacctteerr  ddee  oobbsseessiiee, dorinþa de a se obþine „ceva“
ccuu  oorriiccee  pprreeþþ, cum se spune. Am întîlnit aceastã atitudine încã de foarte devreme,
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cînd se putea face o cumpãrãturã „comodã“ fãrã efort bãnesc suplimentar. Era
în toamna lui 1994 cînd o eecchhiippãã  ddee  pprriieetteennii se înfãþiºase pentru a cumpãra „un
teren mare“ lîngã Grãdina Zoologicã. Echipa, destul de amestecatã în aparenþã,
se compunea dintr-un faimos om de afaceri (de pe atunci, dar ºi de pe acum,
deºi a mai pierdut din „cotã“ ºi va mai pierde), un politician „de partid“ avînd
responsabilitãþi ºi într-o bancã (dupã moda vremii, ce a produs dezastrele cunos-
cute), un ºef de „Regie“ ºi, bineînþeles, un constructor, ce trebuia sã se îngri-
jeascã de „investiþie“. Cum banii nu constituiau „o problemã“ (declaraþie-tip în
astfel de cazuri), pprriieetteenniiii cumpãrarã foarte rapid un teren mãricel, de aproape
un hectar, la un preþ cu vreo 2-3$ pe metru mai mare decît în mod curent ºi
aceasta dupã ce plãtiserã, cu lãrgime de mînã, „scoaterea din circuitul agricol“.
Nu-i vorbã, trei ani mai tîrziu pprroopprriieettaatteeaa  ddee  pprriieetteennii era tot virginã însã „preþul
zonei“ se triplase, cel puþin, ajutat poate ºi de astfel de clãtinãri periodice ale
pieþii. 

Alteori, ggrraannddoommaanniiaa de om care „nu mai ºtie ce sã facã cu banii“ (cum
se zice, în expresie cacofonicã, în mod frecvent) explicã ºi motiveazã. Într-un
rînd, aflasem despre un bogãtan de vîrstã tînãrã, probabil un „manekin“ al cine
ºtie cui, aflat, cu autoritate, „la vîrf“, în afaceri cu metal, ce cãuta de multã vreme
„un pãlãþel“ (iatã expresia!), pentru amanta lui, o cunoscutã divã de televiziune
cu emisiune destul de longevivã. Gãsise, în cele din urmã, „ceva“ foarte presti-
gios din punct de vedere al ppoozziiþþiieeii (a se scuza expresia...) dar ºi inimaginabil
de scump faþã de realitate (cam la 1.400.000 euro, cît vreo ºapte-opt fabrici mai
în suferinþã sau cît se plãti, mai încoace, pentru „Tutunul Românesc“).

Sã fi fost, deci, aceste oobbsseessiiii  sseennttiimmeennttaallee, niciodatã abisale, din neferi-
cire, cauza ccuummppããrrããrriiii  pprriinn  ddeessccããlleeccaatt ce impulsionase pe nevasta de recent fost
ministru ºi o pusese în miºcare? Adevãrul nu poate fi nici pe departe acesta ºi
nici nu-i uºor de aflat acum. Totuºi, cîteva ipoteze se pot emite.

Întîi de toate, ar fi speculaþia purã ºi simplã în ideea cã, vreodatã, preþul
va creºte ºi cîºtigul ar apãrea. Dacã azi plãtesc pentru un hectar 600 euro ºi îl
revînd peste un an cu 1.000, am obþinut un cîºtig de 400 euro la hectar ºi de
400.000 dacã, prin efort, cumpãrãtura iniþialã fuse de o mie de hectare. Evi-
dent, aceasta ar fi iippootteezzaa  ddeepprreessiivvãã admiþînd cã preþul unui hectar nu va ajunge
cãtre 3.000 euro, precum se preconizeazã (dar aceasta cãtre 2010!) creînd cîºti-
guri de cinci ori mai mari în doar cîþiva ani. Nu-i de exclus nici ipoteza unei
cumpãrãturi llaa  ccoommaannddãã, existînd deja vînzãtorul care, „ contractat“ deja, ar plãti
încã de „mîine“ un preþ mare pentru „aici“ dar de tot modest pentru „acolo“.
În sfîrºit, cumpãrarea pentru asociere, ssuupprraa--ccoottîînndd  ººii  mmaaii  mmuulltt  „„ppaarrttiicciippaaþþiiaa““,
la nivel de piaþã „de aiurea“ este posibilã deºi improbabilã.

Ar fi fost de gîndit, însã o fracþiune de secundã doar, ºi formarea de
exploataþie agricolã, fiind preferabile suprafeþele mari ºi „legate“ dar, la drept
vorbind, aceasta este cu desãvîrºire imposibilã cãci ssttããppîînniiii  bbaanniilloorr de obicei nu
produc nimic.
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CCîîººttiigguull  „„llaa  ppoonntt““  ººii  „„llaa  eexxpprroopprriieerree““

Oricît ar pãrea de neobiºnuit, ssttããppîînniiii  bbaanniilloorr se observã în mult prea puþine
situaþii pe scenã ºi numai din eroare ori imprudenþã ajung sã fie vãzuþi. În aces-
te medii, prea de tot nelãmurite, foiesc interpuºii, „oamenii de paie“ ºi „bãiatul-
bun-la-toate“ ori „secretara de încredere“ adicã o întreagã faunã pestriþã ºi gre-
garã, ce nu se poate înfãþiºa pictural, cãci are chipuri prea diversificate ºi ano-
nime. Aici se lucreazã nu „în piaþã“ ci „la pont“. Dar ce este ppoonnttuull, la drept
vorbind? O informaþie însemnatã, scãpatã din neglijenþã, interes calculat ori com-
binaþie uneori barocã ºi cu cîºtig socotit, ce ar trebui desfãºuratã mai complicat
decît clasicele „licitaþii aranjate“ ori vînzãrile prin privatizãri fãcute unidirecþio-
nal. Astfel încît ddeeþþiinnããttoorriiii  ddee  „„ppoonnttuurrii““ apar cîteodatã din direcþii neaºteptate
ºi, ignorînd mecanismele ce ccoonnccrreettiizzeeaazzãã informaþia, cautã asocierea cu „oamenii
de meserie“, convocaþi drept eexxeeccuuttaannþþii  ººii  ooppeerraattiivvii. Bineînþeles cã, în peste un
deceniu de „imobiliar“, mã vizitarã sute de asemenea specimene dar llaammuurraa,
ca sã zic aºa, o ilustreazã abia o cunoºtinþã recentã. Prin iarna lui 2004, se înfãþiºã
la biroul meu un personagiu ce întîlnisem, cu puþinã vreme în urmã, cu ocazia
unei reuniuni mondene unde vezi lume diversã ºi te saluþi ºi cu multe chipuri
prea puþin cunoscute. Omul, un fel de ziarist, se aºezã tacticos pe un scaun ºi
îmi declarã solemn cã deþine o mulþime de „ponturi“, dorind sã mi le prezinte.
Invitîndu-l, amuzat, sã se exprime, mã gîndisem cã vor urma cîteva „oferte“ mai
speciale, aflate în circulaþie însã mai puþin frecventate decît altele ºi, astfel, încon-
jurate de un aer enigmatic. Ceea ce urmã contrazise bãnuiala ce aveam cãci vi-
zitatorul meu începu sã scoatã, ca un comis-voiajor „de talie internaþionalã“,
cele mai diferite ºi complicate propuneri, fãcîndu-mã sã mã simt ca în Peºtera
lui Ali-Baba. Un munte de vînzare prin asociere, combinat cu un stadion din aceiaºi
localitate unde „cumpãrãtorul“, dacã îl prelua, putea sã primeascã bonus un
restaurant ºi o „bazã pentru colectare de metal“; o peninsulã – gazeificatã ºi
canalizatã – pe malul mãrii, uºor de obþinut prin concesiune dar numai „în anu-
mite condiþii“; un hotel în Bucureºti; ºapte-opt staþii de benzinã în diferite judeþe;
un palat, tot în Bucureºti; patru fabrici dezafectate în marginea unor „oraºe mari“;
un port la Dunãre (nu acela cumpãrat, „în douã ape“, de un politician, cu episod
liric în biografie, cu banii de la SOV Invest); o pepinierã lîngã Olimp; un sat pe
litoral; altã pepinierã lîngã Bucureºti. ªi încã multe altele. Spre a convinge, pre-
pusul scotea, de fiecare datã, ddoossaarruull  tteemmaattiicc, ce conþinea ddooccuummeennttee  ººii  ppllaa--
nnuurrii, mai bine întocmit decît al unui „agent imobiliar“ cu vechime pe care îl
depãºea vãdit atît în limbaj cît ºi în elocinþã. Impecabil, într-adevãr!

Dar, din pãcate, aproape nimic nu se putea întrebuinþa. Pretutindeni venea
vorba de „cutãriþã“ care, trebuind sã aprobe, ar fi fost plãtit cu „atît“, de „cutare“,
dãtãtor de avize, ce urma sã-ºi ia „dreptul“ ºi, în general, despre un atît de com-
plicat ssiisstteemm  cciirrccuullaattoorriiuu  aall  bbaanniilloorr  îîmmppããrrþþiiþþii încît totul devenea ininteligibil ºi
chiar neverosimil deºi, cu siguranþã, aceasta era doar impresie. Cum, dintre toate,
îmi apãruse posibilã doar o vînzare de hotel (de fapt, o redobîndire, ºi aceasta
cu „proiect de consolidare“ fãcut anterior de Minister) am cerut detalii ºi le-am
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primit numaidecît: „Sînt doiºpe moºtenitori care vor 480 (de mii, bineînþeles)
dar cumpãrãtorul va plãti 600; diferenþa merge jumãtate la doi dintre ei iar jumã-
tate la mine:“. Concluzia fiind tipicã (întrucît „îºi face parte“ doar „cine-mparte“
banii) am scurtat întîlnirea în mod diplomatic dar, aflat în cadrul uºii, vizitatorul
nu se putu abþine sã mai propunã un „pont“: „nu vã intereseazã traseul autostrãzii
cãtre Braºov?“. La drept vorbind, aceste interminabile „ponturi“, ce descriau
„trasee de autostradã“ ce se vor tãia cîndva, apar ºi dispar fantomatic în ffoollkklloo--
rruull  ddee  iimmoobbiilliiaarree de mai bine de un deceniu, dar nu ajunserã niciodatã sã se
finalizeze. ªi, totuºi, mai recent conþinutul lor începu a se modifica. Odinioarã,
„pontul“ consta în cumpãrarea de teren spre a se revinde celor care plãnuiau
investiþie legatã de autostradã (motel, benzinãrie, restaurant), dar coeficientul
de risc fãcuse speculaþia nerecomandabilã ºi complicatã. Cine garanta cã, odatã
ºi odatã, apare „cumpãrãtorul“ ºi plãteºte mult, „cît mai mult“? Astãzi, meca-
nismul este modificat ºi înlãturã hazardul, arãtînd o perfecþionare în tteehhnniiccãã  ddee
îînnssuuººiirree  ddee  vvaalloorrii ce meritã o menþiune.

O cunoºtinþã, care, la rîndul ei, cunoaºte destul de bine pe cîþiva din marii
maeºtri ai combinaþiilor îmi relatã, mai pe toamnã, o sscchheemmãã  ddee  ccîîººttiigguurrii  ffããrrãã
eeffoorrtt pe care, admirînd-o, o ºi invidia cu necaz, cãci se afla „la distanþã“ ºi nu
în echipã. Într-un oraº însemnat, cu ambiþii de metropolã, se hotãrîse lãrgirea
unei strãzi oarecari ce ar fi trebuit sã devinã, din motive misterioase, un bule-
vard larg ºi „reprezentativ“. Dar spre a se izbuti aceastã corecþie urbanã erau
necesare demolãri de clãdiri ce nu se pot înfãptui „ca pe vremuri, în mod abuziv“,
ci completamente legal, adicã „prin justã despãgubire“, cum scrie la carte. În
regiunea descrisã de aceastã poveste, un metru pãtrat de teren se vinde cu
85-100$, uneori chiar ºi ceva mai mult dar niciodatã nu atinge 120. ªi, totuºi,
ssttããppîînniiii  bbaanniilloorr deciserã ºi preþul pentru despãgubire, stabilindu-l la 275$ ºi nici
o leþcaie mai puþin. Inutil a se adãuga cine cumpãrase deja – ºi cît! – din terenurile
retrocedate în cartierul care, prea curînd, va redeveni un ºantier interminabil
dupã„exproprierea în folos public“. Abia aceste destãinuiri îmi explicarã pro-
punerea ce o fãcuse acum vreo jumãtate de an, un pprriinnþþ  aall  iimmoobbiilliiaarruulluuii dintr-un
orãºel situat în Pãrþile de Vest, pe unde va trece cîndva ºi o autostradã. El aducea
„ponturi“ constînd în trasee hotãrîte, ce însemnau cumpãrare, azi, la preþ foarte
scãzut. ªi, în viitor? „Dezdãunare“, adicã vînzãtor cunoscut deja, fãrã nici un
risc ºi, evident, fãrã efort.

Sã fie, de fapt, acestea doar vorbe în vînt ce nu se concretizeazã, în cele
din urmã? Mai degrabã s-ar zice cã o brumã de adevãr – ceva mai groasã – existã
totuºi în lleeggeennddaa  ppoonnttuulluuii deºi dovezile sînt doar prezumþii cãci „legea tãcerii“
funcþioneazã ireproºabil.
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CCOOMMEEDDIIAA  EERROORRIILLOORR

SSppeeccuullaaþþiiii  ccuu  ssttrraattaaggeemmee

O idee în circulaþie, confirmatã chiar, uneori, evocã investiþia ce nu reclamã
prea mare efort ulterior fiind doar o cumpãrãturã socotitã, fãcutã la timp ºi mai
ales uunnddee  ttrreebbuuiiee.. În multe cazuri, acestea se zice cã sînt ssppeeccuullaaþþiiiillee  ccuu  tteerreennuurrii.
Schema ar fi, la drept vorbind, simplã ºi ar cere de la speculator oareºicare fler,
simþ de prognozã, îndrãznealã ºi, bineînþeles, banii trebuitori. De fapt, avem de-a
face cu o reþetã primitivã ce presupune a se cumpãra teren ieftin acolo unde se
intuieºte cã, nu foarte tîrziu, se vor produce dezvoltãri ºi, deci, preþul va creºte
obþinîndu-se cîºtig. Speculantul achiziþioneazã ºi grãniþuieºte, apoi stã ºi aºteap-
tã ssãã  ssee  „„ddeesscchhiiddãã““  zzoonnaa în ansamblul ei spre a re-vinde cu profit, bucurîndu-se
de „diferenþã“ fãrã a face cine ºtie ce cheltuialã. Evident, aceasta este schema
„leneºã“ ce se observã frecvent ºi exprimã în prea multe dintre situaþii menta-
litatea curentã de ccuulleeggããttoorrii  ddee  bbaannii, caracteristicã acestei populaþii în ziua de
azi. Sînt însã ºi corecþii ºi chiar un anumit ccooeeffiicciieenntt  ddee  eeffoorrtt ce ar accelera
„deschiderea zonei“ (de fapt, ccrreeººtteerreeaa  ccoottaaþþiieeii acesteia) ºi, deci, un cîºtig mai
mare în timp mai scurt. Aici apar ssttrraattaaggeemmeellee ce meritã o menþiune ºi care,
dacã se fac cum trebuie sã se facã, au efect ºi „lucreazã“. Uneori, speculatorul
„creºte preþul“ prin publicitate falacioasã ºi pune în circulaþie oferta lui la preþ
dublu faþã de cel plãtit anterior, comunicînd, la cereri diverse, cã, de fapt, nu
mai are ce vinde cãci „s-a vîndut“. Alãturat altor oferte „publicate“ fictiv, ce nu
se regãsesc pe teren, fiind simple invenþii ad-hoc dar la preþuri simþitor mai mari
decît „preþul zonei“, acest tertip conduce la o micã alarmã în lumea cumpãrã-
torilor ce constatã cã „preþul creºte“ ºi concluzioneazã cã ar trebui cumpãrat
acum ºi nu mai tîrziu. Este un jjoocc  ttiippiicc  ddee  bbuurrssãã, cu tot ce presupune acesta, de
la zvon ºi mesaj confidenþial „de bouche a l’oreille“ pînã la creare de panicã,
alarmism ºi sentiment al incertitudinii. Totul culmineazã cu iinnttooxxiiccããrriillee  ddiivveerrssee
ce s-ar putea produce prin „dezinformaþie“ localã, în regiunea ce intereseazã ºi
unde spiritele se pot inflama uºor – fiindcã lãcomia e mare ºi „mintea“ micã –
cu doar o adiere de idee dupã care „aici vin niºte investitori americani“ care vor
cheltui milioane de dolari pentru supermagazine, centre de afaceri ºi cartier de
reºedinþe de lux. Ideea – româneascã, de fapt – place vecinilor ºi altora care se
vor grãbi sã-ºi supracoteze mica proprietate ºi sã cearã, deodatã, mult ºi nejus-
tificat de realitate dar posibil în lumea fantasmelor „bursiere“. Un apel telefo-
nic sau douã, fãcut la cîteva publicaþii economice, spre a se întreba, candid, dacã
se ºtie ceva despre „investitori“ ce vor apãrea poimîine în zona respectivã ar putea
lãrgi ssppaaþþiiuull  ddee  lluuccrruu  aall  vviirruussuulluuii ºi ar aduce consecinþe valabile în imediat.

Însã acestea pretind efort ºi se fac numai arareori ºi de cãtre cine nu „stã“
sã aºtepte, avînd, bineînþeles, ºi pricepere în astfel de manevre. Majoritatea „ne-
muncitoare“ ºi cu mintea înceatã se întemeiazã pe schimbãrile ce ar veni de la
sine, ca ºi cum anotimpurile ce trec aduc adaosuri inerente pprreeþþuulluuii de re-vîn-
zare. Teza fundamentalã este, de fapt, aproape unanimã ºi spune cã „terenul
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creºte la preþ“ ºi cã, în orice caz, vor apãrea cîºtiguri cîndva deºi nu se cîntãreºte
decît arareori ccee cîºtig ºi ccîînndd apare acesta, de fapt. Cãci, de bunã seamã, ºi aici,
ca în orice jjoocc  ddee  bbuurrssãã,, pot sã aparã întîrzieri, mize greºite ºi chiar erori, speci-
fice hazardului. În aceastã formã, totul se înfãþiºeazã ca fiind de o mare simpli-
tate ºi lipsit de cine ºtie ce primejdii deºi, la drept vorbind, acestea sînt, ca orice
alte speculaþii, jjooccuurrii  ddee  nnoorroocc  ccuu  uunn  pprroocceenntt  ddee  rriisscc. Viaþa seamãnã mai rar cu
visele fabulatorii, mai ales cînd la mijloc sînt reverii cu subiect de îmbogãþire rapidã.
Uneori – ºi nu prea de tot rar – apar eºecuri ori socotelile sînt exagerat de opti-
miste ºi nu se confirmã întrutotul sau uneori chiar deloc.

Un domn harnic ºi întreprinzãtor, ce lucreazã în Occident ºi cîºtigã bine,
încercã anul trecut pe vremea aceasta, sã facã o manevrã ingenioasã spre a înmulþi
banul cumpãrînd teren, nu departe de Calea Griviþei, la 50.000 de dolari, preþ
ce a considerat foarte atrãgãtor. Calculul iniþial, stimulat ºi de vînzãtor (un bãtrîn
cu aspect „spãlat“ºi corect, în realitate un mic ºnapan cu accese isteroide) nu
era, în principiu, greºit, conþinînd preþul socotit „ieftin“ al terenului ºi un proiect
de clãdire de vilã ce urma sã înghitã alþi bani, spre a intra „la re-vînzare“ cu tot
ansamblul ºi cîºtigînd mult. Cumpãrarea fãcutã în pripã la presiunea unei rude
agitate a domnului din Occident, s-a produs în cîteva zile în ideea unui chilipir
ºi a preþului corect. Dar nici unul dintre argumente nu stã în picioare, din pãcate.
Preþul era, de fapt, „incorect“ cãci depãºeºte biniºor mmeeddiiaa  ddee  zzoonnãã iar ideea cã
nu se vinde doar teren ci ºi ddoouuãã  ccaassee aflate pe acesta nu aduce decît aparent
un echilibru. „Cele douã case“ sînt, de fapt, o anexã atît de bãtrînã încît ºi-a
uitat copilãria ºi stã sã cadã în enorma pivniþã adîncã precum un puþ de minã,
al cãrei tavan nu se mai susþine pe nimic. Cealaltã, în aparenþã mai sãnãtoasã,
îºi dezvãlui abia recent crãpãturile cînd o firmã ce o întrebuinþa ca depozit de
cãrþi ºi-a dezafectat dispozitivul. Totul, deci, trebuie culcat la pãmînt ºi, în con-
secinþã, „casele“ nu conteazã. Rãmîne terenul. Dar ce cîºtig ar putea aduce aces-
ta, la drept vorbind, în doar un an de zile cînd împrejurimile, împînzite de o
populaþie metisã ce iubeºte petrecerile ºi nu munceºte pe nicãieri, nu se „miºcã“
de fel iar ccuummppããrrããttoorriiii  îînnddrrããzznneeþþii ezitã sã pãtrundã în aceastã regiune ce ar fi
fost desemnatã pe hãrþile medievale printr-o patã albã, conþinînd explicaþia „hic
sunt leones“? Aici nu sînt „lei“, de acord, dar nu va fi, încã multã vreme de azi
încolo, nimic altceva decît este.

DDooccttrriinnaa  ppããmmîînnttuulluuii  ppîîrrjjoolliitt

În ideea cã „românii e deºtepþi“ – vorba lui Camil Petrescu – procentul
de atitudini „inteligente“ ce se aflã aproape de limita ºmecheriei infracþionale
nu-i redus ºi, atunci cînd se întîlnesc opreliºti diverse ºi neinteligibile, se dez-
voltã incomensurabil ºi produc soluþii ingenioase dar impracticabile fãrã un risc
nu de tot neglijabil. Totul se întemeiazã, evident, pe voinþa de a cîºtiga, dacã
se poate mult, repede ºi fãrã nici o rãspundere, dacã, Doamne fereºte!, apar
complicaþii.
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DDooccttrriinnaa  ppããmmâânnttuulluuii  ppîîrrjjoolliitt se observã, mai deunãzi, în vînzãrile – ce
sporesc considerabil – de apartamente ºi case întregi cumpãrate de foºti chiriaºi
„pe legea 112“ ºi puse în vînzare, ca proprietari, fãrã a se clãtina vreo secundã
îndreptãþirea cã acest gest este corect ºi … fezabil. Mulþimea de oferte impre-
sioneazã ºi se întãreºte, astfel încît, din toamna ce a trecut ºi pînã azi, numãrul
celor ce vor sã scape de o povarã cîºtigînd bine s-a multiplicat într-un chip ºocant.
ªi diversitatea de ofertã este întrutotul remarcabilã astfel încît adeseori se creeazã
iimmpprreessiiaa  ccãã  ssee  vviinnddee  ttoott deºi acest sentiment nu este nici pe departe confirmat
de realitãþi ºi, pînã la urmã, nici nu ar fi posibil. Invazia de vînzãtori se va pro-
duce – cu adevãrat – mai tîrziu cînd, de fapt, „se va da dezlegare“. Acum apar
numai „pionierii“, ofertanþii „deºtepþi“, mînuitorii de retoricã finã ºi adeseori
frauduloasã. Cãci, de fapt, ppaarrttiicciippaarreeaa  oorraattoorriiccãã este esenþialã în aceastã materie
ca ºi aarrgguummeennttuull  ppsseeuuddoo--rreeaalliisstt ce se invocã spre a convinge cã „nu existã proble-
me“ iar atitudinea ar fi lucidã ºi conduita – „serioasã“. Iatã, de altfel, cîteva spe-
cimene. Un domn cu voce languroasã, dar fermã în convingeri, propune un
apartament „de lux“, undeva în Parcul Bonaparte – „cumpãrat, desigur, ca fost
chiriaº“ ºi solicitã 120.000$ ce îi menþioneazã semi-neglijent ºi „en passant“, ca
ºi cum aceastã valoare s-ar înþelege de la sine. O doamnã bunã de gurã, ce ar
fi putut deveni – dacã era mai tînãrã cu vreo patruzeci de ani – un excelent comis-
voiajor, pretinde cã „vila ei“ – din Parcul Domenii – evident „cumpãratã ca fost
chiriaº“ – s-ar putea vinde azi cu vreo 250.000$ dar, de bunã seamã, „s-ar mai
lãsa“, cãci, „sîntem oameni realiºti ºi ne vom înþelege“. Un tînãr, nepot de „fost
chiriaº devenit proprietar“, vivace ºi nepãsãtor asemeni lui Laerte din „Hamlet“,
oferã într-un stil destul de obrãznicuþ un apartament splendid, la vreo 90.000$,
aparþinînd unchiului plecat în America; el admite sã mai discute, „dar nu prea
mult“ cãci „se ºtie care sînt preþurile“.

Din pãcate, acest punct de vedere este absurd cãci „preþurile“ invocate
de astfel de „vînzãtori“ nu aparþin acestei realitãþi. De fapt, aceste oferte nnuu  aauu
nniiccii  uunn  pprreeþþ cãci – fiind interzis expres sã se vîndã înainte de a se împlini zece
ani de la cumpãrare – ele nu fac parte din cciirrccuuiittuull  cciivviill  ºi, deci, nu se pot „înstrã-
ina“ – dupã expresia limbii de metal a legiuitorului astfel încît nici nu se pot
evalua în conformitate cu piaþa generalã, unde încap în exclusivitate ccaassee  ccee  ssee
ppoott  vviinnddee  ººii  nnuu  ffiiccþþiiuunnii. Din pãcate, nu acesta este ºi punctul de vedere al vînzã-
torului de ficþiuni, stimulat adeseori de binevoitori lacomi ºi lipsiþi de scrupule
cãci ºi în aceastã materie – de îndatã ce s-a putut crea confuzie spre a se acþiona
gangstereºte – s-au formulat ºi arguþiile avocãþeºti, fãcute spre a se vinde ceea
ce, totuºi, „nu se poate vinde“.

Ele inventeazã un vast mecanism perifrastic ce conþine un contract de
închiriere încheiat pînã la termenul legal de vînzare, cu plata integralã în avans,
însoþit imperativ de o înþelegere de împrumut ce traduce diferenþa de la chiria
totalã „de cules“ la preþul total „de primit“, întemeiatã pe gaj imobiliar, „gajîn-
du-se“, de fapt, obiectul vînzãrii reale. Alþii, mai cutezãtori, înlocuiesc de-a drep-
tul „chiria“ cu „comodatul“, spre a nu mai „fiscaliza“ inutil ceea ce, de fapt,
este o purã ºi simplã ficþiune deºi însãºi ideea de „a da“ în folosinþã o proprie-
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tate fãrã a se plãti nimic este, de la sine, o bizarerie ce bate la ochi. Dar pre-
tutindeni izbeºte iscusinþa de a se crea confuzie prin perdele fumegoase de cuvinte.
Clauze împovãrãtoare ºi formulãri în doi peri se subînþeleg, deºi, la o examinare
atentã, acestea sînt curatã apã de ploaie. Cãci, în fapt, ce s-ar întîmpla dacã „obiec-
tul vînzãrii“ o fi fost redobîndit deja de un urmaº de fost proprietar care avînd
ºi hotãrîrea judecãtoreascã în mînã ca ºi „punerea în posesie“ fãcutã de cîte un
executor judecãtoresc abil, ce nu se teme de nimic, nu s-a deranjat sã-ºi înregis-
treze proprietatea nici mãcar la Administraþia Financiarã, tãcînd ºi aºteptînd ?

ªi dacã vînzãtorul „proprietar fost chiriaº“ se va sfîrºi din viaþã înainte de
„liberalizarea“ la vînzãri ºi urmaºii – legali ºi ei – fac „canossa“ ºi reziliazã „chiria“
ºi nu mai recunosc împrumutul? Bineînþeles, partenerii de ieri – deveniþi adver-
sarii de mîine – se vor judeca ani buni, cheltuind ºi scoþîndu-se din minþi reci-
proc în ideea cã o semi-hoþie învestmîntatã atrãgãtor de cîte un avocat hulpav ce
ºi-a luat comisionul ar trebui recunoscutã ºi ratificatã de judecãtori.

Ce este, de fapt, aceasta? Este „doctrina pãmîntului pîrjolit“, ce ne spune
cã esenþial este a lua banii ºi a-i prãdui, fãrã vreo responsabilitate ºi, evident,
fãrã garanþie faþã de cel care plãteºte, îmbogãþind pe cine nu trebuia.

„„VVrreemmeeaa  ggeeaammbbaaººiilloorr““

În a doua jumãtate a anilor ‘90, apãru în Bucureºti un fel de modã ce se
intensificã treptat, cãpãtînd, puþin dupã 2000, un aspect de-a dreptul epide-
mic. Este mmaallaaddiiaa  ccoonnssttrruuccþþiieeii  nnooii, agravatã nu doar prin rumoare, opþiune mon-
denã adeseori superficialã ºi grandomanie ci ºi, mai degrabã chiar, de ssppaaiimmaa
iinnddeeffiinniittãã  ddee  sseeiissmm, ce genereazã dorinþã de ssttaabbiill,,  ssoolliidd  ººii  ggaarraannttaatt. Sînt destui
cei ce vãd în aceasta ºi o „afacere“ ce fixeazã banul în domeniu sigur ºi pe ter-
men lung cãci ideea longevitãþii unei clãdiri în faþa oricãrui alt plasament nesigur
ºi, cîteodatã chiar, imaterial, impune ºi convinge prin concreteþe. La drept vor-
bind, teoria este necontestabilã ºi o întãreºte vederea însãºi a nenumãrate „case
boiereºti“ ºi dîmboviþene palate ce stau în picioare de dinainte de 1900, une-
ori de chiar ºi mai multã vreme iar astãzi au încã valoare ºi „se vînd bine“. Era,
cred, prin 1995, într-o primãvarã, cînd mã trezi chemat sã preþãluiesc un „pãlãþel“
ce data de prin 1880, aºezat pe lîngã strada Italianã. Era o construcþie de o impre-
sionantã soliditate, unde nu doar zidurile groase ºi conservate perfect impre-
sionau ci ºi concepþia, evidenþiind „clasicitate“ ºi prudenþã în faþa oricãrui gen
de aventurism tehnic. Cînd am scoborît la nivelul subsolului, am rãmas cîteva
minute gînditor în faþa zidurilor impecabile de cãrãmidã ce parcã se aºezase abia
ieri, netencuite ºi de-aceea perfect sincere; dar ºocul major se vãdise mai jos, în
al doilea nivel, unde ar fi trebuit sã fie dacã nu „crama“ (noþiune demonetiza-
tã, azi, de obiceiurile mitocãneºti ale nnooiiii  ccllaassee) mãcar un depozit rãcoros, din
vremea cînd nu apãruserã aparatele frigorifice. Era un ºir de încãperi unite prin
bolþi din zidãrie „þesutã“, din cãrãmizi, în modã italieneascã, de unde nici mãcar
un colþ nu se desfãcuse în aproape o sutã douãzeci de ani. Ei, bine, aceasta este
stabilitatea ce se vizeazã ºi se închipuie mai deunãzi cînd „noul“ contemporan
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e privit, de fapt, cu legitimitate, din aceastã perspectivã ºi se preferã. Dar, din
pãcate, adeseori aceasta rãmîne „teoria“ cãci spre a se obþine ssoolliiddiittaatteeaa  ccee  pprree--
zzeerrvvãã  iinnvveessttiiþþiiaa  aarr  ffii  nneecceessaarree  ccoonncceeppþþiiaa,,  „„mmaatteerriiaalluull““  ddee--aattuunnccii,,  mmoodduull  ddee  vviiaaþþãã
ººii,,  bbiinneeîînnþþeelleess,,  „„iittaalliieenniiii““  ººii  „„nneemmþþiiii““. Toate lipsesc, de fapt, ºi preschimbã radi-
cal rezultatul preconizat. ªi, de ce aceasta? Întîi de toate, fiindcã nu avem nici
„italieni“ (adicã antreprenorii ºi chiar „zidarii“ ce au fãcut posibil oraºul „otto-
centesc“) ºi nici „nemþii“ fãrã virtuozitate dar executanþi perfecþi. Astãzi aaffaacceerreeaa,
în sensul balkanic aflat aproape de limita înºelãciunii, pare a dicta. Acum aproape
un deceniu începu a se manifesta un „curent cultural“ bucureºtean ce se traduse
prin cumpãrare de „case“ vechi, renovare ºi re-vînzare, de fapt o procedurã curen-
tã în alte pãrþi, unde se cîºtigã „bine“, inteligent ºi adeseori, în onoare. Dar aici,
unde fiind la porþile Orientului, totul se ia în uºor, „afacerea“ însemna în prea
multe dintre cazuri o simplã vãcsuialã în culori ce pãreau atrãgãtoare, în fond
ooppeerraaþþiiuunnee  ttiippiiccãã  ddee  ggeeaammbbaaºº avid sã cîºtige mult, „în scurt“ ºi fãrã nici o respon-
sabilitate în timp. „Curentul“ nu avu nici un viitor cãci, pe lîngã inaptitudinea
cclliieennttuulluuii  ccuu  bbaannii în a înþelege valoarea „vechiului“, apãreau costurile, nu chiar
atît de scãzute, ºi riscul vînzãrii mai tîrzii ºi mai puþin fructuoase. Astfel încît, ggeeaamm--
bbaaººuull  ddee  iieerrii deveni, în prea puþini ani, aannttrreepprreennoorruull  ddee  vviillãã  nnoouuãã de azi. Metoda
nu s-a modificat ºi nici obiectivele, bineînþeles: cheltuiala modestã ºi construcþia
repede uneori cum o da Dumnezeu, combinate însã cu „proiect adaptat modei“
ºi cu acel ºir nesfîrºit de invenþii simplificatoare care „iau ochii“ dar sînt poate
nu chiar bbuuttaaffoorriiee dar scenografie – da, aceasta este doctrina. Astfel se popu-
larã cu „vile“, „dezvoltãri“ ºi „parcuri rezidenþiale“ (de fapt, „blocuri în comun
aºezate pe orizontalã“) întinse suprafeþe pînã ieri agricole, cumpãrate pe bani
puþini ºi înzestrate cu clãdiri ce nu trãdeazã nici stil ºi probabil nici cine ºtie ce
durabilitate ce ar putea pune „investiþia“ la adãpost. În nu prea puþine din situa-
þii totul, de la proprietatea asupra terenului (asupra cãreia, dacã se scoboarã mai
adînc decît aannttrreepprreennoorruull se aflã întunericul inexpugnabil ºi birocratic) ºi pînã
la „materiale“ (care, comparate cu cãrãmida „italienilor“ din palatul de la 1880,
sînt micã agregare de nãmol întãrit faþã de piatrã de Piramide) este aproximativ,
imprecis ºi in-durabil. ªi, cu toate acestea, moda persistã ºi se dezvoltã iar
cumpãrarea, fãcutã cînd totul este „la gata“ ºi strãluceºte (pentru, vai, prea puþinã
vreme), se face aproape cu ochii închiºi, adeseori prin licitaþie unde „vînzãtorul
dicteazã“. În aceastã adevãratã hipnozã, nici nu intereseazã dacã proiectul a rãmas
doar un numãr de hîrtii într-o mapã, dacã autorizaþiile se obþinurã post-festum
ºi nici mãcar dacã garanþia ce se declarã ritos ar fi vreodatã întãritã printr-un
document ºi tradusã în bani mulþi cînd existã, adesea, de fapt, pagube, uneori
nu neînsemnate.

Din pãcate, aceastã metodã s-a întins ca o boalã încurajatã de plãtitori
nesocotiþi, ce risipesc bani ce nu au nici o valoare deºi reprezintã sume nu o
datã greu de imaginat. MMooddaa,,  lliippssaa  ddee  cchhiibbzzuuiinnþþãã  ººii  ddooccttrriinnaa  eeffeemmeerruulluuii trium-
fã, devenind stil.
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„„TTIINNEERREETTUULL  HHAARRNNIICC,,  SSTTUUDDIIOOSS  ªªII  IINNGGEENNIIOOSS““

Pe la începutul anilor ‘90 cînd se cumpãrau apartamente „de la stat“ în niºte condiþii
scandalos de aproximative ºi la preþuri fracþionate ce conduserã curînd la mãrimea unei
rate echivalente cu un pachet de þigãri, noþiunea de „locuinþã ieftinã“ pãrea un gînd de
pe altã planetã ce ajunse, totuºi, astãzi abia, a se exprima cu necesitate ºi arãtînd un
grad de oareºicare urgenþã. Tema se evidenþiase ºi altãdatã ºi se rezolvase parþial, prin
anii ‘30, în condiþiuni relativ inteligente ce s-au uitat, din pãcate, iar acum nici mãcar nu
se mai studiazã spre a sluji drept sugestie dacã nu chiar de model. Pînã ºi frecventele „anali-
ze de piaþã imobiliarã“ ce mai publicã unii ziariºti, de fapt niºte improvizaþii fãcute cu un
urechism demn de o cauzã mai înaltã, nu evocã mai nimic despre acestea deºi sînt des-
tui cei ce deplîng „creºterea preþurilor“ ºi incapacitatea omului obiºnuit de a se împropri-
etãri. Altele sînt temele ce þin afiºul în calitate de vedetã. Dar într-o lume unde „mon-
struoasa coaliþie“ dintre agenþii lacomi ºi pregãtiþi aproximativ ºi antreprenorii excitaþi de
cîºtig uºor ºi în orice conjuncturã este indestructibilã, „locuinþa ieftinã“ va rãmîne multã
vreme proscrisã, fiind doar subiect propagandistic, cînd „cade bine“.

În realitate, aceasta este însã tema capitalã din punct de vedere social. Cãci fon-
dul imobiliar sustras de ggeenneerraaþþiiaa  ppããrriinnþþiilloorr, prin împroprietãrire la preþ absurd de scãzut
ºi prin iresponsabilitatea Stãpînirii, creeazã criza ce chinuieºte azi ggeenneerraaþþiiaa  ccooppiiiilloorr, inca-
pabilã, din pãcate, a se scãdea cu procedurile „vechi“, ce nu mai funcþioneazã. Statul
„nu mai dã“ case azi ºi nu va da în vecii vecilor altfel decît „locuinþe sociale“ cu chirie
micã ºi pe termen definit, spre a nu mai evoca „sita“ de atribuire, foarte de asã de obi-
cei. Rãmîne, deci, soluþia cîºtigului în vederea unei atitudini descurcãreþe ºi dinamice, alungînd
„politica mîinii întinse ca milogealã“. Însã în aceastã materie, starea de fapt nu încura-
jeazã pe tînãrul harnic ºi cu spirit de iniþiativã cãci „banii nu ajung“ iar „mecanismele
financiare“, ce se elogiazã adeseori (sub forma „creditului ipotecar“) au un grad de com-
plicaþie ºi fãcurã, mai recent, o piaþã calmã de vînzãri de apartamente sã devinã o junglã
unde în mod vãdit trebuie sã plãteºti ccîîtt  nnuu  ffaaccee. 

SSoolluuþþiiii  aacccceessiibbiillee::  „„mmiiccuull  bblloocc  mmuullttiiffaammiilliiaall““

ªi, într-adevãr, aceasta este realitatea crudã. La drept vorbind, în Bucureºti,
spre a nu mai vorbi de orice altã localitate, nici o garsonierã nu ar trebui sã
depãºeascã, dacã „piaþa“ ar fi echilibratã ºi nu delirantã cum a fost ºi încã mai
este, 16.000 – 18.500 EURO, avînd „poziþie“ ºi arãtînd mulþumitor. Bineînþe-
les, exclud ipoteza unui spaþiu de parter, transformat în birouri, care nu mai exem-
plificã aceastã categorie ºi nu se ia în calcul aici, „meritînd“ categoric mai mult.
ªi totuºi, la sfîrºitul anului trecut „s-a cerut“ ºi „s-a plãtit“ pentru un astfel de
specimen, în Cartierul Militari, 22.000 EURO, în cadrul unei adevãrate licitaþii,
ceea ce este aberant ºi dezgustãtor de stupid. Acesta ar fi pprreeþþ  ccoorreecctt pentru un
apartament de douã camere, cu un total de 55 de metri pãtraþi în suprafaþã ºi
„prêt-â-habiter“, adicã nnoouu, dacã s-ar mai construi astãzi chiar ºi fãrã subvenþie
dar în condiþii „omeneºti“, fãrã a se smulge banii, de cãtre antreprenori, din
mîna omului, cu cinism ºi agresivitate.
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Evident, ppllaaffoonnuull  ssuuppoorrttaabbiilluulluuii este depãºit deja ºi, în aceastã situaþie,
ar fi de vãzut ce se mai poate face cu realism. „Piaþa“, cum se spune, va decide
ºi a ºi început „sã decidã“. Unii cumpãrãtori, dezarmaþi, vor cãuta alternativã ºi
vor privi cu mai multã înþelegere la noþiunea de „case ieftine pe pãmînt“, ce
atrage pe cei mai cutezãtori încã de cîtva timp. Dar ºi aici cererea, devenitã mai
simþitoare în raport cu o ofertã destul de neplãcutã ºi adeseori „nestimulativã“
prin vecinãtãþi, va crea presiuni ºi creºteri artificiale de preþ nemeritat. Alþii vor
amîna, descurajaþi, aºteptînd zile ºi mai bune ºi cãutînd soluþii ce par a nu se arãta.

ªi, totuºi, soluþii existã, una dintre ele explicîndu-se acum. Deºi idealã ar
fi locuinþa proprie, cu garaj, grãdiniþã ºi chioºc de varã pe lîngã casa micã sau
medie ce amenajãm cum ne place, aceasta rãmîne un gînd pentru altã vîrstã
ori pentru personagii cu o cutezanþã mai mare. Realistã este asociaþia de prie-
teni sau cunoscuþi, în ideea mmiiccuulluuii  bblloocc ridicat de la firul ierbii cu efort finan-
ciar comun.

Întîi de toate, vom forma „echipã“, asociindu-ne cu cine ne putem înþelege
ºi ar avea aceiaºi capacitate de a plãti. Vor rezulta, sã zicem, patru familii ce ºi-ar
dori fiecare cîte un apartament de ºaptezeci de metri pãtraþi ºi un garaj. O aco-
modare principialã (conþinînd „numãr de camere, dispunere dar, evident, ºi o
zonã preferatã“) se recomandã încã de pe acum cãci toþi „partenerii“ vor fi „legaþi“
prin proiect ºi o viaþã comunã ulterioarã. Cînd totul se netezeºte, se identificã
terenul ce convine tuturor. Acesta va costa între 80 ºi 120 EURO/mp (deci nu
vom locui pe ªoseaua Kiseleff) ºi ar trebui sã aibã 200-250 mp, preþul final putînd
deveni, la un maximum, 30.000 EURO, deci 7.500 ppeerr  ccaappiittaa.. Cumpãrarea va
trebui fãcutã de cãtre toate cele patru „echipe“, îînn  iinnddiivviizziiuunnee, fiind imperativ
sã se obþinã, anterior încheierii contractului, ceea ce se cheamã „certificat de
urbanism“, arãtîndu-ne ccee ºi ccuumm este permis sã construim. Garanþia „reþelelor“
(electricitate, gaze, apã, canal) este obligatorie, altfel nu cumpãrãm.

Urmeazã proiectul ºi „licitaþia“ pentru antreprenor, operaþiune foarte de-
licatã însã nu de netrecut cãci existã ºi aici, ca în orice alt domeniu, felurite „stofe“,
preferabil fiind sã o cumpãrãm pe cea mai „solidã“ cu ban convenabil. Dacã se
va obþine un preþ de 300-320 EURO/mp, realist la un antreprenor corect, ºi se
va contracta cu atenþie, consiliaþi de un specialist (cãci „documentul“ este esenþial
nu „strîngerea de mînã“ ce se invocã adeseori, cu destulã stupiditate), este posi-
bil sã obþinem ceea ce e de dorit. Cu aproape 400 Euro/mp de construcþie (cost
total, ce cuprinde proiectarea, autorizaþiile ºi branºamentele de reþele), „etajul
propriu“, de circa optzeci de metri, ne-ar „duce“ la 32.000 ºi plus garajul (15
mp X 200 EURO, deci 3.000 EURO) la 35.000, ce s-ar adãuga preþului de teren.
Cu 42.500-44.000 EURO nu am fi nãdãjduit, de fapt, la un apartament cu
trei-patru camere, garaj ºi, poate, o terasã ºi o grãdiniþã; ºi totul „nou“!

SSoolluuþþiiii  aacccceessiibbiillee::  „„ccaassaa  iieeffttiinnãã  ppee  ppããmmîînntt““

Indiferent dacã mmooddaa sau vvrreemmuurriillee  spun altfel, vviissuull  sseeccrreett rãmîne încã ºi
azi, dar mai cu seamã mîine, „casa pe pãmînt“, „locuinþa unifamilialã“, reºedinþa
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potrivitã ºi folositoare. Dar într-o lume neaºezatã, ce se defineºte prin bbooaallaa  vviilleeii
ggrraannddoommaannee  ºi unde totul pare a se mãsura în proporþii inutile, risipã ºi o psi-
hologie de jefuitor ce nu preþuieºte ci doar consumã, aceasta pare mai degrabã
o iluzie ºi o dorinþã proiectatã în intangibil.

ªi totuºi, fiindcã pe cei îndrãzneþi îi ajutã norocul, o atitudine mai curajoasã
se recomandã, de obicei. Unii încep sã îndrãzneascã ºi reuºesc. Era, cred, în noiem-
brie anul trecut cînd, o cunoºtinþã îndepãrtatã, ce preþuisem încã din tinereþe
pentru erudiþie ºi mobilitate, îmi telefonase solicitînd o micã „intervenþie pen-
tru bãiat“. „Intervenþia“ consta în a-l primi pe acesta cît mai repede pentru o
„îndrumare“ imobiliarã iar „bãiatul“ era un funcþionar guvernamental, ce s-a
prezentat de îndatã, asistat de soþie. Împreunã formau o pereche remarcabilã,
cu atitudini inteligente ºi conduitã independentã. Cum tema era, evident, „aparta-
mentul de bloc“ iar preþurile abia atunci se dezlãnþuiserã în delirul incontrolabil
de sfîrºit de an, „perechea“ se manifesta cu îngrijorre, socotind cã, indiferent
de „credit“, nu va izbuti sã se împroprietãreascã în mod corespunzãtor. Însã fiind
evident cã, insistînd în cumpãrarea de apartament, se va ajunge a plãti „cît nu
face“, am propus alternativa sub forma unei „case pe pãmînt“, ceea ce a stu-
pefiat. Ipoteza nici mãcar nu se examinase „în teoria teoriilor“, apãrînd in-ima-
ginabilã dar explicaþia ce am desfãºurat în, de fapt, prea puþine fraze, a con-
vins, inflamînd „tineretul“. Fiindcã nu prea cunoºteau BBuuccuurreeººttiiii  ddee  ccaassee  mmiiccii
i-am trimis la un sfîrºit de sãptãmînã sã se documenteze pe teren, recomandînd
sã coboare din maºinã ºi sã exploreze teritoriul „la pas“, împrãºtiind „fluturaºi
publicitari“ conþinînd „cererea“ ºi întrebînd pe „localnici“ dacã nu vinde cine-
va. Aceasta ar fi fost metoda fericitã cãci în contribuþia agenþilor imobiliari s-ar
fi pus, în aceastã materie, prea puþinã speranþã. Majoritatea, lacomã ºi sferto-
doctã, preferã vînzarea de „apartament“ ºi nu de „casã“, unde apar dificultãþi
de documente ºi întrebãri de o complexitate relativã, ce înþepenesc de groazã
tagma ignorantã. Înarmaþi ºi cu „tematica de bazã privind documentele de pro-
prietate pentru case“, tinerii primirã totul cu recunoºtinþã ºi plecarã, înaripaþi, „la
treabã“.

Aproape cã uitasem acest episod, cînd, peste aproape trei luni, îi aflai la uºa
biroului meu, spre a-ºi verifica alegerea ce fãcuserã „dupã lupte seculare“. În
cele din urmã, cumpãraserã o casã cu parter ºi pod, cam la ºaptezeci de metri
pãtraþi, înconjuratã de o curte de încã o datã ºi jumãtate pe atît. „Pod“ este un
fel de a zice cãci în fotografiile ce îmi arãtarã apãrea o mansardã înaltã, cu acoperiº
sprijinit solid în grinzi verticale de lemn, un spaþiu „necompartimentat“ (cum
se spune în limbajul de fier-beton al „agenþilor“), luminat cu bogãþie prin fe-
restrele marca Velux fixate pe învelitoarea în pantã.

Preþul însuºi era acceptabil (cãtre 40.000 EURO, cît un apartament oarecare)
iar „poziþia“ nu chiar mediocrã, de fapt într-o enclavã de case liniºtite în preaj-
ma strãzii Witting, între Piaþa Gãrii de Nord ºi Calea Plevnei. De-aci încolo urma
„definitivarea“, adicã organizarea spaþiilor de interior spre a servi trebuinþelor
stãpînilor noi ºi, poate nu prea tîrziu, „exterioarele“ utile (garaj, chioºc de varã,
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grãdiniþã de flori etc). În locul unei „cutii de chibrituri“ suprapusã peste alte „cutii
de chibrituri“ în forma „apartamentului de bloc“, perechea cutezãtoare obþinu
o ccaassãã  ppee  ppããmmîînntt ce îi va schimba modul de viaþã ºi mentalitatea, mai repede,
poate, decît ºi-ar dori.

Dar, din pãcate, acesta este ccaazzuull  ffeerriicciitt  îînnssãã  rraarr astãzi, într-un climar nelã-
murit ce reclamã ºi participarea nnoorrooccuulluuii chiar atunci cînd banii trebuitori existã.
Unii, chiar dacã au „minte“, nu au destul realism, rãbdare ºi, pe deasupra, nici
„finanþele“ necesare.

Pe la sfîrºitul iernii lui 2004, cînd la Bucureºti „piaþa de apartamente“ se
dovedise expresia absurditãþii pe pãmînt, mã vizitarã douã inteligente producã-
toare de emisiuni de televiziune ce îmi expuseserã un plan isteþ, solicitînd opinie
ºi poate chiar o mînã de ajutor. Întrucît fiecare era „apropitar“, deþinînd cîte un
apartament destul de bine cotat ºi uºor vandabil cu un mic scãzãmînt drept taxã
de urgenþã, se gîndiserã „sã vîndã“ ºi apoi, „punînd un ban“ din împrumut sau
mic credit ne-ipotecar, sã cumpere împreunã „o casã pe pãmînt“ cu douã intrãri
cãreia i-ar mai fi adãugat maxim încã o camerã ori garaje, fãrã a periclita grã-
dina. Ascultînd proiectul neobiºnuit, începusem sã fac socotelile trebuitoare. Cînd
încheiarã povestea, aveam deja un punct de vedere cu oarecare consistenþã.
Schema, de fapt abilã ºi care nu ar fi trecut prin capul unui „agent“ pînã la sfîrºitul
veacurilor, avea prea firavã finanþare (60.000, maximum 80.000) spre a se putea
aplica pretenþios ºi în lãrgime. Apoi, „zona“, ce constituie îndeobºte piedica fun-
damentalã dacã existã prejudecãþi ºi dorinþa sãlbatecã de „imagine“ iar nu intere-
sul pentru confort. În fine, un ºir de „mici“ deziderate constituind, în ultimã ana-
lizã, doar „niºte capricii“, precum „grãdina mare“, „vegetaþie“ ºi altele de acelaºi
fel, ce produc obstrucþii fiindcã „grãdina mare“ se traduce prin „bani mulþi“ iar
„vegetaþia“, dimpotrivã, nu costã dar se instaleazã, se îngrijeºte ºi se va dezvol-
ta dacã nu stãm cu mîinile în sîn aºteptînd sã aparã de la sine.

În orice caz, cu oareºicare noroc, „afacerea“ se putea concretiza în vreo patru-
cinci variante, fiecare cu inconveniente, totuºi. O „casã cu douã intrãri“ se putea
obþine numai atunci cînd, din „croialã“, era gînditã în acest fel, adicã „mic bloc“
cu parter ºi etaj dar „vechime“ ºi „grãdinã micã“ ori „casã totul la parter“ pen-
tru douã familii, conceputã încã din proiect. Ideea de a cumpãra o casã cãreia
i s-ar adãuga încã un corp (ori adaptîndu-se „corpul secundar“ ce ar fi existat)
se respingea din principiu cãci aauuttooaarreellee  sscchheemmeeii  iinnggeenniiooaassee nu simpatizau pe
constructori ºi nu voiau sã aibã de-a face cu ei. Însã varianta „casei cu o curte
comunã“ (respinsã cu oroare de „agenþii“ leneºi) unde s-ar putea cumpãra, prin
maºinaþiuni stãruitoare ºi supra-licitaþie, ºi „a doua casã“ unde proprietarul nu
ar vinde „de la început“, începuse sã surîdã deºi nu rezolva „problema“ atît de
repede pe cît ar fi fost de dorit. Cãci, din pãcate, „repeziciunea“ tranzacþiei ºi
„convenabilitatea“ aproape de „chilipir“ erau mai puternice decît raþiunea ºi nu
au condus, în cele din urmã, la nici o soluþie. Totul rãmase ca mai înainte, adicã
„un vis al unei zile de iarnã“. ªi de ce aceasta? Fiindcã, înainte de toate, posi-
bilã în sine, „schema“ închipuitã ºi ingeniosã, fãrã de îndoialã, ar fi reclamat rãb-
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dare, tact ºi strategie, aproape ca la rãzboi. Iar cînd banii veneau treptat, din
alte vînzãri ce puteau deveni nesigure dar ºi dintr-un „credit“ ce se obþinea cu
o încetinealã proprie eeppoocciiii  ppoosstt--BBaannccoorreexx, ooppeerraa  ddee  aarrttãã ce se preconizase
rãmînea doar o„o carte nescrisã“. În aceastã materie, ssppiirriittuull  aarrttiisstt izbîndeºte
doar cu o virtuozitate de Paganini, preferabil fiind mai degrabã ssppiirriittuull  nneemmþþeesscc,
documentat, tenace ºi rãbdãtor. În vara trecutã, îmi ceru o întrevedere un medic
tînãr însã destul de cunoscut ce dorea „sã se aºeze la casa lui“, refuzînd, evi-
dent, „apartamentul“, noþiune pe care o detesta cu argumente ce nu pot com-
bate. Omul voia sã cumpere teren ºi sã construiascã prin contract cu antreprenor
ori, în cel mai rãu caz, sã contracteze „o casã“ într-un cartier nou însã nu într-unul
din „parcurile rezidenþiale“ a cãror filosofie o considera „bizarã“. Documentaþia
era impecabilã, depãºind cu mult „informaþia de agent“: preþ pe metru pãtrat
de teren în diferite „zone“, antreprenori posibili ºi „preþul “ lor, ba încã ºi „cartiere
începute“ sau „în proiect“ – o adevãratã enciclopedie. L-am ascultat mai bine
de un ceas, corectînd acolo unde socoteam cã este nevoie ºi întãrind conclu-
ziile ce apãreau ca evidente; apoi nu am mai aflat nimic despre acest personagiu
rar, însã este sigur cã a optat bine ºi avu succes.

42



DDIINNCCOOLLOO  DDEE  ......  CCAALLEEAA  VVIICCTTOORRIIEEII

„„PPiiaaþþãã““  vvaassttãã,,  rriissccuurrii  mmeeddiiii

În ciuda impresiei de activitate destul de redusã, ppiiaaþþaa  ccaasseelloorr  ddee  vvaaccaannþþãã
rãmîne dinamicã ºi agitatã deºi nu se percepe astfel de cãtre cei ce considerã
cã imobiliarul se desfãºoarã numai pe Calea Victoriei. De fapt, în nenumãrate
locuri se oferã obiective ce intereseazã în chip diferit iar cererea ºi astãzi rãmîne
constantã ºi ascendentã cãci dorinþa omului de a-ºi schimba viaþa – fãcînd-o mai
sãnãtoasã – a devenit evidentã ºi se manifestã clar ºi distinct.

Totuºi, aceasta rãmâne o piaþã capricioasã, cu decizie lentã ºi deliberaþii
prelungi cãci, pe de o parte, „e de unde alege“ ºi, la drept vorbind, nu pune
în lucrare sume enorme de bani ºi nici nu pare a „se injecta“ cu alte suplimen-
tãri atîta vreme cît bruma de credit ipotecar, ce apãru nedesluºit, nu se reflec-
tã decît vag în achiziþii de case de vacanþã ori, poate chiar, deloc. Pe scurt, se
oferã mmuulltt, cam ppeessttee  ttoott ºi ffooaarrttee  ddiiffeerreennþþiiaatt ca bani ºi „se cere“ cu chibzuinþã
ºi calcul, cãutîndu-se, ceea ce este convenabil, bine situat ºi, desigur ºi „bine plasat“
financiar.

Cîteva disociaþii meritã fãcute spre a se înþelege mai bine realitãþi ce se con-
siderã adesea ne-esenþiale, dar sînt, de fapt, semnificative în grad înalt ºi conteazã. 

Oricît ar pãrea de curios – cãci efectele în rezidenþial se observã de mult
ºi încã nu au înaintat pînã la punctul critic – „redobîndirile“ înrîuresc puþin ºi
prea de tot nesemnificativ vînzãrile de case de vacanþã. Explicaþiile existã. Întîi
de toate, procentul redus de naþionalizãri iniþiale, ceea ce denotã cã, de fapt,
era „de naþionalizat“ puþin iar burghezia cu înclinaþie pleziristã nu constituia decît
o minoritate, „micã“ ºi ea. Marile domenii de familii ce azi se considerã „istorice“
(deºi oricare familie este, în sine, „istoricã“ întrucît are istoria ei ºi a participat,
cît a putut, la istoria colectivã) erau doar cîteva ºi astãzi chiar, retrocedate ºi ade-
seori puse în vînzare, nu intereseazã pe noii oligocraþi, ºi nu au, cum s-ar zice,
„desfacere“. Apoi, bineînþeles, conservarea aproximativã, dacã nu chiar detesta-
bilã ºi gradul de confort ce ddaatteeaazzãã, de fapt un inconfort vãdit. Chiar dacã, spre
a exemplifica, redobînditorii de vile montane se grãbesc sã le vîndã, interesul
pentru acest sortiment nu-i dezvoltat cîtã vreme existã ofertã de vile noi, ridi-
cate de speculatori destoinici, înzestrate perfect, „moderne“ ºi confortabile. Cine
„cere“ vviillee  rreeddoobbâânnddiittee  llaa  mmuunnttee  se gîndeºte, în nu prea puþine din cazuri, la
exploataþie ºi nu atît la reºedinþã. Aceastã situaþie este ºi mai evidentã în materie
de redobîndiri de vile pe Litoral unde, pînã la urmã, oferta este neglijabilã iar
cererea ºi mai puþin marcatã. ªi în aceastã materie se preferã „noul“.

„Se preferã“ este, la drept vorbind, un fel de a zice cãci ºi aici oferta se
menþine, în general, ridicatã iar „cererea“ este prudentã ºi chiar în scãdere. Cei
ce se apucarã cu mai puþinã osîrdie de speculaþie imobiliarã – construind „la
nou“ pentru a vinde scump – ar putea cîºtiga, azi, mult prea puþin faþã de nivelul
preconizat, cãci, dacã ieri „afacerea mergea“, acum aceasta înceteazã de a mai
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aduce peste noapte averi. Prea multe poveºti despre case arãtoase, „noi“ ºi „mo-
derne“ – care, la o vreme dupã cumpãrare, sînt adevãrate ruine – populeazã
folclorul imobiliar, încît o atitudine prevãzãtoare – ce se impune în oriºice caz –
se aratã deja ºi adeseori este justificatã. Astfel încît nici mãcar la munte cumpãrã-
torii capabili de risipã nu mai plãtesc orice ºi cu oricît. Apare, încã timid, o piaþã
de achiziþie pretenþioasã ºi reþinutã.

Chiar ºi ceea ce se cheamã „imobile de prestigiu“ – domenii, castele ori
conace, deºi sînt istorice, ori mari edificii ridicate „ieri“ cu zeci de odãi, grãdini
luxuriante, populate de pîrîiaºe, iazuri ºi piscine – nu tenteazã fãrã mãsurã, întîi
de toate din motivul preþurilor exorbitante. Dar nici ceea ce se oferã nu este,
numeric, fenomenal de consistent iar neclaritãþile în materie de proprietate com-
plicã totul uneori iremediabil. 

Abia în cazul „caselor þãrãneºti“ apar dezechilibre majore, cãci de vîn-
dut se vinde mult ºi ieftin dar de cumpãrat se cumpãrã prea puþin ºi indecis,
deºi – faþã de cît costã de obicei astfel de obiective – reþinerea nu se recomandã
ca principiu ºi este pãguboasã încã de azi 

Sînt încã destui cei care socotesc cã a cumpãra un teren ºi a construi apoi
casa de vacanþã visatã este metoda de preferat, deºi tot mai mulþi relateazã
episoade din colaborãrile cu cîte un constructor în maniera cinematografului cu
orori. Deºi excedentul de terenuri ce se propun creºte periodic popularizînd locuri
dintre cele mai diverse, totuºi volumul cumpãrãtorilor nu creºte decît intermi-
tent ºi, în orice caz, rãmîne fluctuant cãci banii disponibili nu cresc brusc pe o
piaþã totuºi neorganizatã pentru a face investiþie sistematicã.

Nemodificatã e, deasemenea, preferinþa pentru „munte“ faþã de „mare“,
în ideea utilizãrii ccaasseeii  ddee  llaa  mmuunnttee  în toate cele patru anotimpuri. De fapt, vre-
mea proprietãþilor multiple nu a venit încã, în afara celor ce compun protipen-
tada. Cu toate acestea, iimmoobbiilliiaarruull  vvaaccaannþþiieerr rãmîne o „piaþã de fãcut bani“, nu
întotdeauna mulþi dar nu prea dificil a se obþine dacã nu se pun mize extrava-
gante în acest joc de bursã. Cîteva exemple meritã o privire mai în detaliu.

„„CCããttuunnee  ddee  vviillee““

Pe la sfârºitul anului 2000 începurã sã se profileze, întâi cu timiditate ºi
mai apoi stãruitor deºi nesistematic, mai multe proiecte de „cartiere de case de
vacanþã“ ce ar fi trebuit sã se înfiinþeze în regiuni cu aspect plãcut ºi climã calmã
ºi atrãgãtoare. Schema nu-i, de fapt, complicatã ºi nu reclamã cine ºtie ce cheltu-
ieli ci doar un efort de a lega un program ºi de a-i face promoþie corespunzãtoare.

În majoritatea cazurilor, un „promotor“ (cãci acesta este termenul ce se
utilizeazã) identificã un teren ºi îi stabileºte, în mod primitiv, potenþialul ºi evoluþia,
cumpãrându-l – dacã preþul e „încãpãtor“ – ori asociindu-se cu proprietarul cãruia
îi propune, de obicei în „contrapartidã“, o construcþie – ce se va ridica în viitor –
în „cãtunul de vile“ ce se preconizeazã. Câteva elemente sunt esenþiale ºi tre-
buie examinate cu precãdere, spre a se „cântãri“ ccââtt ºi ccâânndd se va câºtiga. Întâi
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de toate, este suprafaþa terenului care, dacã va fi mai micã de un pogon, nu
îngãduie un plasament pe un picior ceva mai mare. Mecanismul este, de fapt,
cel întrebuinþat în Bucureºti, în anii ‘30, când „parcelãrile“ ce au constituit oorraaººuull
rreezziiddeennþþiiaall se întindeau pe 5.000 – 10.000 de metri pãtraþi, arareori pe mai puþini.

La drept vorbind, pe un pogon se poate imagina o agregare de reºedinþe
de aproximativ 20 de unitãþi, dacã totul ar porni de la „vilete“, cabane ori cãsuþe
aºezate în proprietãþi de cîte 200 de metri pãtraþi, iar diferenþa, cam de încã
cinci parcele neocupate, s-ar distribui în drumuri interioare, alei ºi stradele.
Bineînþeles cã, dacã parcela originarã s-ar socoti mai întinsã (ºi pe o suprafaþã
dublã decât în calculul iniþial) ar rezulta nu douãzeci ci zece construcþii, ceea ce
modificã radical nu doar þinuta ci ºi natura acestui gen de plasament. În aceastã
materie, variantele sunt numeroase ºi apar ipoteze destul de diversificate. Prin
toamna lui 2002, o întreprinzãtoare din Ploieºti se gândise sã organizeze un mic
cãtun de vile într-o regiune de dincolo de Vãleni, organizând proiecte ce urmau
sã se aºeze pe niºte parcele de 600-700 de metri pãtraþi, dar aceasta nu cred cã
era soluþia cea mai înþeleaptã. ªi aci, ca ºi în alte scheme de acest fel, ddeeffiinniiþþiiaa
ssoocciiaallãã  impune mecanismele de organizare. Cãci, de fapt, întrebarea ireductibilã
este aceasta: ce fel de „cãtun de vile“ se imagineazã ºi, de fapt, cine vor fi locuitorii
lui? Dacã aceºtia sunt „protipentadã“ localã ºi „bucureºteanã“ cu bani mulþi ºi
nesocotiþi, atunci, de bunã seamã, suprafeþele întinse sunt de dorit ºi deci, spre
a se realiza, este nevoie de un teren iniþial mult mai întins, de ordinul hectarelor.
Nici un oomm rreecceenntt nu va încuviinþa sã se aºeze în vilã reprezentativã – locuinþã
„de imagine“ – pe o parcelã de mai puþin de 2-3.000 de metri pãtraþi iar o multi-
plicare de cel puþin zece cumpãrãtori ar conduce la o investiþie iniþialã ce cuprinde
trei – patru hectare, ceea ce este mult, nici nu se gãseºte uºor ºi nu-i convenabil.
Cãci, evident, ºi bbaannuull  iinniiþþiiaall nu va fi prea mic dacã nu se gãseºte ssoolluuþþiiaa pprroo--
mmooþþiioonnaallãã ce pretinde plata terenului (cu iinnddeexx  ddee  iinnvveessttiittoorr, adicã, de fapt, cu
un câºtig de 50-60% rezultat numai din speculaþia de preþ de teren) plus con-
tractul de antreprizã, condiþionate spre a rezulta o singurã convenþie „legatã“
atrãgãtor.

Precum se deduce, desigur, succesul va depinde de preþul terenului, care
va trebui sã fie, înainte de toate, cât mai scãzut posibil, dacã se poate chiar scan-
dalos de mic. Rezultã cã astfel de „cãtune de vile“ sunt nerecomandabile în ssttaa--
þþiiuunnii  ssuupprraaccoottaattee, precum Sinaia ºi Predeal ori, într-o mãsurã selectivã, Buºteni
ºi Azuga ºi nici chiar în Breaza sau Vãlenii de Munte ci acolo unde nu se plãteºte
pentru un metru pãtrat 30-40 $ ºi nici chiar 8-10$ sau ceva mai puþin. 

OO  sscchheemmãã  pprriimmiittiivvãã

Aºadar, unde ne plasãm investiþia speculativã spre a câºtiga, din primele
miºcãri, o sumã mulþumitoare? Rãspunsul cel mai la îndemânã este, bineînþe-
les, acolo unde se gãseºte terenul cel mai convenabil. Zic însã „convenabil“ ºi
nu de tot „ieftin“ cãci nu preþul de nimic ar fi argumentul capital ci aacccceessiibbiillii--
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ttaatteeaa  ccuu  uunn  ggrraadd  ooaarreeccaarree  ddee  ccoonnffoorrtt. Cei ce gândesc altfel ºi se lãcomesc la
preþuri prea de tot scãzute lãsându-se în voia reveriei unde plouã abundent cu
sume mari de bani, greºesc ºi vor cheltui mai mult decât îºi închipuie, practic
„cât nu face“. Un teren ieftin la modul absolut, când nu-i cu adevãrat „ocazie“
(cazuri, totuºi, rare) poate însemna un spaþiu lipsit de viaþã, care nu funcþioneazã.
Când apa se va gãsi, prin sãpare de puþuri, la zeci de metri adâncime ºi cu vânã
slabã, când reþeaua de electricitate trece pe la depãrtãri, poate chiar prin satul
vecin, iar gazeificarea este doar un deziderat pentru secolul urmãtor, atunci vom
ºti cu siguranþã cã plasamentul este rãu, chiar aberant, este o purã extravaganþã.
Evident, nu se exclude atitudinea excentricã a orãºeanului prea de tot scârbit
de civilizaþie ºi care, prin adeziune la primitivism, îºi viseazã o cãbãnuþã din bârne
pe malul unui râu înspumat de munte cu apã clarã, bunã de bãut, având ca
obiectiv iluzia liniºtii de paleolitic ºi lectura la lumina unui opaiþ ori a lãmpii cu
gaz; dar aceasta nu este „afacere“ ci soluþie individualã de viaþã iar dacã se prac-
ticã în colectiv – o excentricitate de sectã. Pentru „afacere“ sunt, deci, obliga-
torii „utilitãþile“, elementele ce creeazã un anumit grad de confort ºi acestea
trebuie urmãrite mai întâi de toate. Terenul, de câteva mii de metri pãtraþi, si-
tuat „între case“, cu o reþea de alimentare cu gaze naturale într-o laturã (nu „în
vecini“), având aproape, dacã nu chiar „pe teren“, liniile de electricitate ºi, în
cele din urmã, planiform, cu doar puþinã înclinaþie spre a putea fi „sistemati-
zat“ uºor – iatã schema fundamentalã. Când lipseºte mãcar unul dintre aceste
elemente, alegerea nu-i încurajatoare ºi, de fapt, ar trebui cântãritã suplimentar
înainte de a se hotãrî irevocabil.

În aceastã materie, câteva regiuni sunt potrivite spre a se concretiza o
investiþie socotitã, deºi arareori preþul este într-atât de scãzut încât sã merite efor-
tul ºi chiar riscul. În jurul oraºului Breaza, de pildã, la Proviþa, ºi mai sus ºi mai
jos de Vãlenii de Munte, unde pentru un metru pãtrat se plãtesc doi-trei dolari
americani, oricine are energie, „minte“ ºi dispune de vreo câteva sute de milioane
de lei poate încerca o combinaþie ce nu va fi nereuºitã, din croialã mãcar.

Evident, cu cât mai „ieftin“ (idealul ar fi, totuºi, 1,2-1,5 dolari/mp) cu
atât mai tentant ºi promiþãtor dacã, desigur, condiþiile „de bazã“ sunt îndepli-
nite cu precizie. Admiþând cã am gãsit un teren de vreo 5.000 mp ºi „l-am scos“
la 2 USD pentru un metru pãtrat, vom plãti 10.300-10.400 de dolari, adicã
aproape 350 de milioane de lei, cu taxele de cumpãrare incluse în cheltuieli.
De aici, mmeettooddoollooggiiaa  pprrooffiittuulluuii se diversificã.

Schema primitivã este speculaþia imediatã, posibilã dacã s-a cumpãrat în
regim de „ocazie“ ºi vânzãtorii aveau nevoie de bani ºi „au lãsat“ mai mult decât
se obiºnuieºte în mod curent. Dacã, de pildã, am cumpãrat cu 2 USD/mp ºi vin-
dem, dupã trei-patru luni cu doar 2,5 dolari/mp am câºtigat deja, brutto, 2.500
de unde se vor scãdea taxele de cumpãrare (200-300) ºi, pentru a se stabili pro-
fitul ideal, dobânda medie bancarã dacã banii ar fi stat „la bancã“ ºi nu în plasa-
ment (cam 6,5-7% din preþul total, procent corespunzãtor pentru patru luni).
Rezultã, deci, în jur de 1.600 dolari americani câºtigaþi „la o singurã miºcare“,
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nu mai mult de 400 pe lunã, ceea ce nu-i mult ºi nu-i puþin ci, pur ºi simplu,
este un câºtig. Condiþia ireductibilã? Sã re-vindem repede cãci orice sumã imo-
bilizatã atrage pierderi dacã, în final, câºtigul nu va fi prea mare ori, fereascã
Dumnezeu, nu va fi deloc.

SSppeeccuullaaþþiiii  ccuu  ……  ccaassee  þþããrrããnneeººttii

Contrar opiniilor curente, ce provin din atitudini lacome ºi cu un grad
oareºcare de venalitate, speculaþiile – ce desemneazã de fapt cîºtiguri din achizi-
þii ºi revînzãri fãcute la timp – sînt posibile ºi în materie de „case ieftine“. Teza
contrarã aparþine, repet, mmaarriilloorr  ssppeeccuullaattoorrii ce nu „se încurcã“ în mãrunþiºuri
ºi, vorba unuia, „nu se deranjeazã“ pentru un cîºtig mic. Însã psihologia
româneascã a „dãtãtorului de tunuri“ ce viseazã a se îmbogãþi peste noapte fãcînd
afacerea vieþii ºi devenind bogat ca sã trãiascã din rentã se va corecta ºi, în cele
din urmã, se va stinge, cãci nu dureazã o veºnicie. Rãmîn valabile, mai degrabã,
plasamentele cãci în imobiliar, „speculaþia“ este, la drept vorbind, jjooccuull  ddee  bbuurrssãã
ºi, precum bine se ºtie, sînt pretudindeni jjuuccããttoorrii  mmaarrii ºi jjuuccããttoorrii  mmiiccii dar, evi-
dent, jucãtori ce riscã. Acesta este, fãrã îndoialã, joc cu mizã micã, dar fezabil
ºi, cînd se urmãreºte un cîºtig micuþ, perfect recomandabil.

În alte domenii, speculaþia „curatã ºi lejerã“ se face prin miºcãri rapide
ºi fãrã investiþie suplimentarã, cumpãrînd ieftin ºi, mai apoi, vînzînd fãrã a investi
nimic la un preþ ce însumeazã „costurile“ (adicã pprreeþþ cu aaddaaoossuull  ttaaxxeelloorr  nnoottaa--
rriiaallee) plus un cîºtig indefinit. Bineînþeles, la un calcul complet va trebui sã se
scadã „din ce se obþine“ dobînda idealã ce s-ar fi obþinut dacã banii stãteau la
bancã ºi, deopotrivã, cheltuiala de regie a vînzãrii (publicitate, deplasãri, „timp
pierdut“, echivalent adeseori cu bani necîºtigaþi, etc.). În ultimã analizã, „afa-
cerea“ nu este „bunã“ dacã este doar ssppeeccuullaaþþiiee iar riscul existã ºi nu este mic.
ªi spre a exemplifica, voi face o analizã de caz cu socoteli eºuate.

Prin 2001, o familie din Bucureºti s-a gîndit cã unele economii rezultate
din bani neaºteptaþi ar fi potrivite pentru o cumpãrãturã de casã þãrãneascã prin
Buzãu, mai ales cã se ºi gãsise oobbiieeccttuull  ccîîººttiigguulluuii  vviiiittoorr, o clãdire micuþã scan-
dalos de ieftinã, aºezatã pe o coastã de deal ºi înconjuratã de o grãdiniþã. Cînd
s-a plãtit preþul (cam 15 milioane de lei, adicã vreo 380 – 400 de dolari ame-
ricani plus 40 – 50 dolari, taxele) cumpãrãtorii au hotãrît sã vîndã repede cu 30
de milioane ºi sã cîºtige, aproape instantaneu, un „dublu“ plãcut ºi atrãgãtor.
Dar, de îndatã ce au revenit de la notar ca sã-ºi admire proprietatea ce urmau
sã speculeze în mod isteþ, au constatat cã „grãdiniþa“ era un fel de uliþã pe unde
treceau turme cãtre deal, cãci aºa apucaserã oamenii locului ºi nu renunþau în
ruptul capului la obiceiuri, iar vînzãtorii devastaserã cãsuþa ºi o lãsaserã fãrã uºi
ºi ferestre; mai mult chiar, un vecin strãmutase un gard cu zece metri mai încoace
cãci „aºa se înþelesese cu proprietarul“, muºcînd adînc din terenul plãtit de ama-
torii de bani „rapizi“. Cînd „au pus pe piaþã o ofertã“, bucureºtenii nu s-au gîn-
dit cã vor face ºaptesprezece drumuri cu maºina, în valoare de 500.000 de lei
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fiecare, spre a prezenta „cãsuþa“ celor ce se interesau. Astfel s-au mai cheltuit
vreo opt – nouã milioane pur ºi simplu degeaba, inclusiv unele reparaþii de auto-
mobil ce au reclamat stricãciunile fãcute de drumurile aproximative. Nici pînã
astãzi proprietatea nu s-a vîndut dar doi dintre vizitatori, cuceriþi de frumuseþea
dealurilor buzoiene, au gãsit sã cumpere ceea ce voiau cãci în sat existau încã
vreo opt – nouã case de vînzare, tot atît de ieftine ºi de tentante.

Eºec total, deci, în materie de speculaþie fãcutã fãrã investiþie ºi, de-aci,
apare soluþia ce ar trebui urmatã, mai degrabã. Orice cumpãrãturã se revinde
cu ceva bani cheltuiþi dar urmãrind piaþa localã ºi calculînd ceea ce urmeazã
fãcut ºi ce nu e recomandabil. Modelul de atracþiozitate îl constituie casa de
vacanþã a unui celebru actor care, cumpãrînd pe la sfîrºitul anilor ‘80, o cãsuþã
zisã „bãtrîneascã“ pe undeva cãtre Ploieºti a renovat-o perfect dar ieftin, accen-
tuînd ceea ce trebuia sã o facã „ochioasã“, simpaticã ºi mignonã. Casa, avînd
prispã, douã camere ºi o „salã“, acoperitã cu tablã de zinc încã bine conservatã,
a fost perfect vãruitã pe dinãuntru ºi pe dinafarã cu un alb splendid, „albul de
mãnãstire“; acoperiºul s-a vopsit în grenat iar tocurile uºilor ºi ferestrelor într-un
albastru puternic ºi sclipitor. Stîlpii de prispã ºi uºile au primit un galben de polen
iar gardul un verde exploziv ºi consistent. Interiorul s-a înzestrat cu o mobilã
simplã (spre a nu tenta pe hoþi) fãcutã din scîndurã geluitã ºi vopsitã în albas-
tru ºi galben iar pe pardosealã s-au aºezat covoraºe locale, tocmai bune spre a
da o imagine de intimitate ruralã.

Grãdina s-a modificat total dar cu intervenþie tocmai acolo unde trebuia.
Cãrãri de pietre de rîu, sprijinitori pentru ramurile de pomi prea „lãsate“, araci
pentru vie – totul vopsit în roºu ºi grenat sau verde. Fîntîna s-a împrospãtat ºi
în coloristic iar jgheabul pentru adãpat vite imaginare a cãpãtat un portocaliu
de „benzi-desenate“. O roatã pusã artistic într-un colþ de ogradã, un chioºculeþ
din douãzeci ºi trei de scînduri iscusit rînduite ºi vopsite, straturi de flori „de pe
aici, de prin sat“, ghivece din oale ºi strãchini fabricate la roatã – o furie de culori,
obiecte ºi lucruri fascinante la vedere ºi accesibile financiar, arãtînd simþ prac-
tic ºi „artisticitate“. Sigur cã s-au cheltuit ceva bani dar nu spre a se cîºtiga fiind-
cã ideea nu era „sã se speculeze“ ci sã se foloseascã. Dar modelul rãmîne.

ªi fiindcã aceasta este tteehhnniiccaa  ddee  ccîîººttiigg, voi spune cã în speculaþia de „casã
þãrãneascã“ ggrrããddiinnaa  vviinnddee  ccaassaa ºi, deci, acesta este accentul ce trebuie pus în
mod apãsat. Cînd se creeazã „diferenþa“ ºi se inventeazã ssppaaþþiiuull  iimmaaggiinnaarr de
petrecere a vieþii tihnite, alegerea se face uºor ºi cu cîºtig.  

OO  iiddeeee  ccuu  ......  eeººeecc  ggaarraannttaatt

Ideea cîºtigului fãrã efort apare totuºi frecvent, fiind din pãcate destul de
rãspînditã, ºi în materie de terenuri pentru case de vacanþã deºi, în ultimã ana-
lizã, numai atunci cînd „transpirã“ vreo informaþie confidenþialã privind cine ºtie
ce investiþie „de stat“ (autostrãzi, parc de distracþii ori „staþiune turisticã“ nouã,
ridicatã de la zero) ar putea sã însemne ceva, deºi nici aceasta nu este regulã.
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Prin 2003, cînd se stabili poziþia controversatului “DraculaLand“ într-o arie de
lîngã Snagov destul de uºor de identificat, începurã „sã ia foc“ minþile nenumã-
raþilor amatori de „bani grei cîºtigaþi uºor“. Ipoteza ce apãru prin ziare era sim-
plã, la drept vorbind, ºi preconiza, fãcîndu-se chiar recomandare ºoptitã, sã se
cumpere acum terenuri în împrejurimi pentru a se re-vinde cînd „parcul“ înain-
teazã ori se încheie. Sfat straniu! Cãci, de fapt, ce ar fi stimulat o cumpãrare la
preþ mare lîngã un astfel de obiectiv? Ideea de a fi „în faþã“ spre a fi vãzuþi? Dar
aici nu e Sinaia ºi nu-i Peleºul, ca sã „fim în ochii lui Vodã“. Ideea de a se clãdi
„case de vacanþã“ lîngã „Parcul“ zgomotos? Dar cine ar putea avea liniºte alã-
turi de un loc animat continuu de un „du-te-vino“ de neoprit, mãcar calculat
a avea aceastã circulaþie? În fine, se cumpãrã spre a clãdi hotel, motel ºi restau-
rant? Dar „Parcul“ însuºi ar numãra destule astfel de obiective ºi întrebarea este
dacã, avînd cît îi trebuie, mai „încap“ ºi altele în apropierea imediatã.

Concluzia se impune, deci, fãrã a comenta suplimentar. Iluzia rãmîne,
totuºi, ºi, de fapt, se întemeiazã pe legende ca ºi pe amintiri de speculaþii „cu
cîºtig mare“ procentual ce erau posibile cu mai bine de zece ani în urmã.
Atunci, într-adevãr, „se mai putea“. Prin 1992, un reporter întreprinzãtor aflase
de la mine „un pont“ privind un teren de vreo 4000 mp în Predealu-Sãrat (un
sãtuc pitoresc aflat între Vãleni ºi Cheia) ºi, dupã ce îl cumpãrã, la vreo 2000
USD, „scoase“ în jumãtate de an dublul sumei, cu cîºtigul ce se observã. Dar
vremurile de atunci s-au dus ºi nu se vor mai întoarce. Astãzi pretutindeni sînt
„cote“ ce aparþin pieþii ºi cine doreºte „joc de hazard“ este liber sã se încerce
dar, înainte de toate, ar fi recomandabil sã cunoascã mercurialul. În sate, chiar
bine situate, preþul mediu porneºte de la „sub un dolar pe metru“ cãtre 1,5-2
dolari americani, cu oarecare spor dacã „zona“ e turisticã, semi-balnearã ori din
cale afarã de frumoasã. Cãtre 3-4 USD/mp este preþul în localitãþi cu oareºicare
„faimã“ (adeseori, o frumuseþe fanatã, de fostã divã ajunsã la pensie), precum
Slãnic-Moldova, ºi abia cãtre 5-7 USD pentru regiuni ce intereseazã la nivel mediu.

Chiar ºi acolo unde piaþa „se miºcã“, arãtînd un oarecare dinamism, existã
o mmeeddiiee ce trebuie cunoscutã spre a nu se face miºcãri greºite ce aduc hemo-
ragie de bani ºi dureri de cap. Cãci evoluþiile, chiar ºi pe termen lung, nu sînt
nicidecum atît de spectaculoase încît sã îngãduie riscul raþional.

În Durãu, de pildã, terenul costa, acum zece ani, în jur de 10 dolari ameri-
cani pentru un metru pãtrat dar poziþiile aºa-zis privilegiate, în ssaannccttuuaarruull  ttuurriiss--
ttiicc, puteau aduce un preþ aproape dublu, ce nu doar „se cerea“ ci uneori se
putea obþine, chiar. Astãzi, creºterea este nesemnificativã ºi cine a cumpãrat spre
a cîºtiga din ssppoorr  nnaattuurraall a greºit ºi a pierdut. Explicaþii existã. Ceea ce era posi-
bil în materie de evoluþie, ºi se preconiza drept inevitabil, nu s-a produs ºi sta-
þiunea rãmase pînã ieri prea puþin modificatã iar cotaþia neverosimil de stabilã.
Abia astãzi s-ar putea recomanda plasamente dar cîºtigul nu apare decît tardiv
dacã nu se construieºte ieftin spre a se revinde ori închiria în regim de pensiune,
aceasta fiind soluþia cea mai potrivitã, deocamdatã.
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Situaþia este frecventã, la drept vorbind. Prin 1995, în Vãlenii de Munte
un preþ de 7-8 USD/mp apãrea adeseori ºi chiar se ºi plãtea, în ideea cã „staþiu-
nea“ (de fapt, un tîrguºor cu oareºicare notorietate datoratã lui Nicolae Iorga)
se dezvoltã ºi se scumpeºte. Speculatorii, dacã vor fi fost (deºi nu cred) au mizat
„en perdant“ cãci astãzi preþul este aproape nemodificat ºi vînzãrile se fac, în
orice caz, cu dificultate existînd prea multe alternative ieftine, care atrag ºi se
cumpãrã cu prioritate.

În doar prea puþine regiuni ppllaattoouull  ddee  pprreeþþ atins cãtre 1994-95 s-a dezechili-
brat urcînd vãdit ºi putînd aduce, astfel, procente sensibile de cîºtig cãci pre-
tutindeni se studiazã vvaarriiaannttee ºi se aleg cele mai nepretenþioase din punct de
vedere financiar. BBaannuull  ppuuþþiinn se preferã înaintea oricãror argumente în opþiu-
nile unei majoritãþi ce impresioneazã.

Dar ppiieerrddeerriillee  pprriinn  lliippssãã  ddee  ccrreeººtteerree sînt, ca sã zicem aºa, faþa seninã a
speculaþiilor cu risc. Uneori, ºi nu în puþine cazuri, pierde toatã lumea. Prin 1993,
voga staþiunii Breaza depãºise, prin acceleraþie, cotele obiºnuite ºi preþul de 25
de dolari americani pentru un metru pãtrat situat „pe uliþã cu gaze“ se invoca
frecvent, chiar dacã se obþinea greu. Un vînzãtor obþinu chiar, pentru un teren
de vreo 200 mp ºi o structurã de casã de bîrne cu etaj ºi mansardã suma nespe-
ratã de 32.000 USD, iar cumpãrãtorul, dupã ce încheie construcþia, cheltuind
cam 7-8.000 USD, o re-vînduse, peste doar 10 luni, cu un cîºtig total de 9.000
USD, adicã aproape 25%, de fapt cam 28% pe an. Dar ppllããcceerriillee  ssppeeccuullaattoorriiii de
atunci se stinserã repede ºi peste numai doi-trei ani preþul mediu ajunse cãtre
10-12 USD/mp, adicã la mai puþin de jumãtate ºi rãmase pînã azi la acelaºi nivel,
acum socotit a fi maxim.

Cine a cumpãrat atunci cu gîndul de a specula tteerreennuull  ppuurr  ººii  ssiimmpplluu cînd
preþul va mai creºte a pierdut enorm, aproape ca într-un crah bursier cãci la
„pierderea“ propriu-zisã ar trebui sã se adaoge ºi dobînda neîncasatã dacã banul
stãtea în bancã ºi nu „pe teren“. Cei ce voiau sã vîndã, ca localnici, dar se lãcomirã,
visînd ssãã  iiaa  mmaaii  mmuulltt (eterna reverie paradiziacã a vînzãtorului hrãpãreþ dar prost!)
ºi respinserã oferta, potrivitã atunci, ajunserã sã vîndã tîrziu cu mult prea puþin ºi,
de fapt, cu eforturi neînþelese. Iatã o expresie tipicã a rriissccuulluuii  bbuurrssiieerr..

De fapt, cîºtigul din speculaþii cu teren rezidenþial pentru case de vacanþã
este prea supus întîmplãrii ºi, în ultimã analizã, nu meritã efortul cãci întotdeau-
na apar vvaarriiaabbiillee ºi „potul“ nu se culege. „Variabile“ este un fel de a zice cãci
atunci cînd apar nenumãrate alternative posibile, cu preþ de cîteva ori mai scãzut
ºi în mediu la fel de curat, senin ºi pitoresc, decizia se ia de la sine. Nici mãcar
argumentul confortului (apã, canalizare ºi alimentare cu gaze naturale, mai ales)
nu „trage“ atît la cîntar încît sã afecteze hotãrîrea ºi sã convingã altfel decît pen-
tru „ieftin“ dacã, bineînþeles, nu-i vorba de investiþii „pe alt picior“.

Dar ºi în materie de terenuri cu destinaþie comercialã manevra nu-i de ima-
ginat fãrã riscuri mari, cãci, de pildã, dacã se cumpãrã cîteva mii de metri pe
marginea unei ºosele aglomerate pentru a se re-vinde „unuia“ care face benzinã-
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rie, motel sau restaurant nu rezultã cã acela nu preferã sã cumpere „alãturi“,
dar cu bani mai puþini.

ªªii  ttoottuuººii::  uunnddee,,  ccee  ººii  ccîîtt??

În materie de „casã de vacanþã“, modificãrile de situaþie sînt, aºadar,
ne-evidente pe intervale scurte, cãpãtînd, arareori, un caracter exploziv ce colorea-
zã repede „faþa vãzutã“. Mai degrabã acestea „lucreazã“ lent ºi abia prin adaosuri
treptate, observîndu-se descurcat mai tîrziu ºi numai atunci cînd se adunã în
numãr mulþumitor.

Din acest punct de vedere, cîteva concluzii se impun, arãtînd atît inten-
sificãri vãdite cît ºi conservãri ce se prelungesc în regiuni unde nu se preconizeazã
ºocuri în viitorul prea apropiat. Sînt, pe ansamblu, cîteva cazuri ce ar merita o
discuþie în detaliu, ce trebuie fãcutã.

La Breaza, de pildã, recesiunea pare sã se încheie deºi situaþia nu este
nici pe departe revigoratã la nivelul ce ar merita. Oraºul rãmîne în sine tentant
ºi ieftin, înzestrat cu tot ceea ce îi trebuie spre a deveni, mîine, cu adevãrat o
regiune atrãgãtoare, ddaarr  lleeggeennddaa  nneeggaattiivvãã,,  ccuu  ccaarraacctteerr  ccaattaassttrrooffiisstt, („staþiunea
se prãvãleºte, expusã alunecãrilor, inevitabile, de teren“) unde nu se ºtie, cu pre-
cizie cît este realitate ºi cît fabulaþie interesatã, încã îºi menþine ecoul. Fapt este
cã se oferã încã prea mult faþã de ceea ce se cere dar investiþii speciale cum este
LLaacc  ddee  VVeerrddee ºi lumea mondenã atrasã de jocul de golf fac sã se întãreascã o
credibilitate ce scãzuse uimitor de mult. De fapt, încep sã se accepte ºi chiar sã
se caute proprietãþi întîi de toate modeste cãci argumentul preþului accesibil con-
teazã mult ºi impulsioneazã pe solicitanþii de „ocazii“. Totuºi, modificãri prea
de tot vãdite nu vom putea înregistra prea devreme ci numai atunci cînd ceea
ce este convenabil ºi ieftin se va consuma pînã la limita invandabilului. Abia
atunci vor interesa terenurile – încã prea de tot subcotate acum – ºi, poate cînd-
va, casele ceva mai arãtoase ºi elegante ºi chiar vilele, încã prea scumpe faþã de
ppiiaaþþaa  ddee  ooccaazziiee ce defineºte acest areal. Sînt ºi excepþii, desigur, în materie de
imobile de prestigiu, toate redobîndite, de felul casei boiereºti ori al conacului
montan, dar acestea sînt prea puþine ºi nu afecteazã concluziile de ansamblu
nici mãcar astãzi iar mîine se vor lichida, de fapt, gãsindu-ºi stãpânul înlesnit ºi
extravagant.

Oricît ar fi de nemulþumitor, totuºi ccaazzuull  BBrreeaazzaa nu-i comparabil cu altele,
unde realitãþile sînt pur ºi simplu dramatice. Altãdatã micã feudã boiereascã de
lux ori staþiune de regiune de deal cu miºcare medie dar stabilã, Sãrata-Mon-
teoru este în degringoladã ºi nu pare a se repara în urmãtorii ani, dacã nu
cumva – precum la Oglinzi, lîngã Tîrgu-Neamþ – nu va apãrea un proprietar
priceput ºi energic, ce va crea altã imagine decît aceea de azi, care
dezamãgeºte. ªi fiindcã o revigorare ar fi aproape cu neputinþã de imaginat în
termen rezonabil, recomandarea pentru orice investiþie este prudentã acum iar
prognoza rãmîne încã rezervatã. Nu-i, din pãcate, un caz izolat cãci aceiaºi sen-
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zaþie de destrãmare se întîlneºte în cazul celebrei staþiuni Borsec, odinioarã o
destinaþie selectã cu faimã de MMiitttteell--EEuurrooppaa,,  azi inverosimil de abandonatã fãrã
nici un motiv, aproape ca într-o „magie rea“. Aici numai mmaarriiii  jjuuccããttoorrii  llaa  lloottee--
rriiaa  iimmoobbiilliiaarrãã  ar putea închipui sã efectueze un plasament, pe care – ca sã fiu
direct – l-aº recomanda ºi chiar l-aº ºi încerca, dar sînt necesare programe ºi
proiecte ce depãºesc puterea unui singur ppllaassaattoorr. Ceva, îmi spune, totuºi, cã
vom asista aci la desfãºurãri ample deºi este cu neputinþã de precizat ccîînndd ºi ccuumm
ºi, mai cu seamã, îînn  ccee  mmaanniieerrãã, de fapt.

Sînt însã altfel de împrejurãri ce uºureazã o decizie ºi, fãrã a însemna un
sseeccrreett  ddeessttããiinnuuiitt, ajutã pe observatorul abil „sã se orienteze“ cu o clipã mai
devreme. Cãci precum jjuuccããttoorruull  llaa  oo  bbuurrssãã  aaddeevvããrraattãã, „plasatorul în imobiliar“
presimte unde „se deschid teme noi“ ºi, deci, unde este „ieftin“ azi ºi poimîine
ar putea deveni „scump“.

Pe la mijlocul verii lui 2003 un consorþiu de primari din regiunea Ceahlãu-
lui (reprezentînd comunele Ceahlãu, Grinþieº, Poiana Teiului, Hangu, Fãrcaºa ºi
Borca) ºi-a formulat cîteva puncte de vedere precise ºi apãsate sub forma unei
petiþii adresate autoritãþilor de la Bucureºti. Gestul este important ºi meritã scos
în evidenþã, mai cu seamã cã aratã o formã nouã de asociere de interese, ce
sindicalizeazã atitudini ºi le face sã se prezinte coherent ºi pragmatic. Evident,
urmeazã programe cu obiective comune ºi proiecte ce trebuie sã angajeze nu
doar „protipentadã“ ci ºi specialiºti de domenii diverse, inclusiv strãini. Trei dezide-
rate din „scrisoarea celor ºase“ atrag atenþia ºi evidenþiazã, de fapt, necesitãþi
cu caracter general, chiar dacã, la o prea repede privire, sînt strict circumscrise
local ºi pot fi interpretate ca un gen de capricii venite „din Fundul Moldovei“.

Întîi de toate, este „alimentarea cu gaz natural“ ce ar pretinde o prelun-
gire de reþea din susul hãrþii, de la Pipirig, cãtre Lacul Bicaz ºi regiunea Ceahlãu-
lui, ceea ce este, cred, posibil (bineînþeles, cu un efort tradus în bani) dar, mai
mult decît atît, strict necesar.

Apoi, clarificarea regimului de proprietate a terenurilor ce înconjoarã Lacul
Bicaz ºi care, astãzi, stau, în mod paradoxal în „buzunarul“ unei întreprinderi
de stat („Hidroelectrica“ S.A. Neamþ) dar, nefolosite fiind, ar putea fi adminis-
trate de Primãrii. 

În sfîrºit, încheierea interminabilelor lucrãri de reparaþie a drumului de la
Durãu la Izvorul Muntelui, ce trece „peste lac“ cum se zice aici în mod curent,
reabilitare ce dureazã parcã din vremea nãvãlirilor barbare.

Într-un plan subþire, acestea par a constitui tematicã obiºnuitã, (gaze na-
turale, „fond funciar“, drumuri în dezastru) ºi, deci, ce diferenþiazã aceastã iniþia-
tivã? Diferenþiazã potenþialul categoric imens al acestei regiuni, din pãcate prea
puþin cunoscutã ºi, bineînþeles, aproape deloc valorificatã. De la Bicaz cãtre
Ceahlãu ºi apoi mai sus, cãtre Tîrgu Neamþ ºi Vatra Dornei se înºiruie, în panop-
ticum de feerie, peisaje de neuitat, o civilizaþie ruralã tradiþionalã ce încã trãieºte
ºi o bogãþie de resurse montane ce ar aduce prosperitatea dacã nu ar fi batjo-
corite de vremurile de azi, prea de tot neaºezate. De altminteri, am studiat atent
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acest univers de „rezervaþie“ într-o broºurã ce voi publica în curînd („Mica
Helveþie“) ºi, deci, ºtiu prea bine despre ce vorbesc.

La drept vorbind, „scrisoarea celor ºase“ atinge – fãrã a o denumi – ipote-
za, devenitã clasicã, a dezvoltãrii prin turism. Dar ce ar însemna „dezvoltare“
fãrã minim confort, fãrã proprietate precisã ºi fãrã drumuri care sã facã accesi-
bile largile perspective de Elveþie sãlbatecã revãrsate în faþa ochilor noºtri ca din
cornul abundenþei?

Aceasta este, de fapt, tema generalã. În alte pãrþi, nu se ezitã în a se stoarce
bani din piatrã seacã- evident acolo unde „potenþialul“ este incalculabil mai
mic – ºi a se face repede ºi bine ceea ce aduce – pe drumul comod ºi lin – „plãti-
torii“ ºi „beneficiarii“. Aici stãm ºi deplîngem ghinionul istoric pînã la Sfîntul
Aºteaptã ºi chiar dacã trãim în regiuni de Paradis nu avem nici conºtiinþa ºi nici
consecvenþa acestui fapt. DDooccttrriinnaa  ssttaattuulluuii  ccuu  bbrraaþþeellee  îînnccrruucciiººaattee trebuie, odatã
ºi odatã, eliminatã ºi abia atunci, privind în jur, vom înþelege cã, de fapt, totul
depinde de noi ºi este posibil, ba chiar probabil dacã nu chiar obligatoriu.

Dar, bineînþeles, mai este ceva. Oriunde apar astfel de iippootteezzee,,  ce se vor
traduce în realitate, uneori nu prea tîrziu, ccoottaa  uurrccãã ºi meritã sã se facã plasa-
mente spre a cîºtiga poimîine dacã nu chiar spre a se descoperi surse noi ºi inge-
nioase de venit. Alþii, mai atenþi la „acordul fin“, se trezirã „mai de dimineaþã“
ºi ocuparã „pieþele cu viitor“ riscînd mediocru dar avînd de astãzi o poziþie sta-
bilã, ce se va clinti mai greu ºi cu efort.
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AADDDDEENNDDAA::  

MMIICC  ÎÎNNDDRREEPPTTAARR  AANNUUAALL  DDEE  „„PPLLAASSAAMMEENNTTEE““
PPaattrruu  pprrooggnnoozzee  ddee  ppiiaaþþãã  iimmoobbiilliiaarrãã  îînn  aaccttuuaalliittaatteeaa  iimmeeddiiaattãã

„„AAssttããzzii““  ddeesspprree  „„mmîîiinnee““

Cînd, cu vreo doisprezece ani în urmã, am început sã examinez piaþa imobiliarã, pu-
blicînd atunci un ºir de articole destul de puþin „scorþoase“ (mai degrabã eseuri, la drept
vorbind) nu îmi închipuiam cã, odatã, cîndva, aceste simptome vor fi comparate cu proce-
sele ce s-au încheiat, spre a le verifica soliditatea, aºa cum se încerca, pe vremuri, banul cu
dinþii. Comparate cu scenariile de atunci, realitãþile de azi le confirmã îndeajuns de mult
cãci, în definitiv, prognoza se verificã în timp ºi asigurã credibilitate celor ce o emit. 

La gândul cã, ºi acum încã, la fel ca ºi în alte rînduri, vom avea ocazia sã citim, pe
tema anului 2004, tot felul de bizarerii cu caracter de „analizã de piaþã“ intitulate pom-
pos „consultanþã“ ( cum se observã adeseori în unele publicaþii „cu caracter economic“)
m-am gândit sã elaborãm o prognozã chibzuitã, pe care sã n-o tulbure nici accesul propa-
gandistic ºi nici dramatizãrile larmoyante, ce se mai constatã în unele ziare ce nu fac decît
sã încurce ºi sã împiedice privirea clarã.

A rezultat un document ce ar merita privit cu luare-aminte. Nu este, propriu-zis, o
„estimare“ ci un „raport“ în spatele cãruia stau atît statisticã ºI „studii de caz“ cît ºI progno-
zã economicã adaptatã „de la ansamblu la situaþiile particulare“. Nu este, de asemenea,
o profeþie, cãci în materie de prognozã nu „lucrãm“ cu vrãjitorii.

Esenþiale sînt, de fapt, cunoaºterea domeniului – începînd de la categoriile diversifi-
cate de operaþiuni ºi pînã la structura socialã ce acþioneazã – apoi, potenþialul, ce desem-
neazã 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“. 

BBuuccuurreeººttii  ––  PPrrooggnnoozzaa  iimmoobbiilliiaarrãã  22000044

Din punctul de vedere al SSGGAA  RRoommâânniiaa  ––  IInnssttiittuuttuull  ddee  CCoonnssuullttaannþþãã  IImmoobbiilliiaarrãã  evoluþia
pieþii imobiliare, în Bucureºti, se caracterizeazã, în 2004, prin continuitatea temperatã de
procese anterioare, fflluuccttuuaaþþiiii  nnoorrmmaallee pe anumite segmente ºi iinnvveessttiiþþiiii  îînn  ccaaddeennþþãã  pprree--
vviizziibbiillãã în domenii diverse. Noutãþi tematice ºocante nu vor exista, în schimb apare o mai
puternicã atracþie pentru ccaalliittaattee  ººii  vvaadd. Pe ansamblu, preþul închirierilor de orice fel va fi
în scãdere (la cote situate între 2% ºI 8%), iar preþul apartamentelor de bloc standard
(segmentul cel mai afectat în 2003 prin creºteri de pînã la 30 – 35% în anumite zone) se
va plafona, creºterile de pînã la 5-7% fiind întîmplãtoare.

În detaliu, situaþia ar putea sã se prezinte astfel: 
Vînzãrile de apartamente de bloc standard înregistreazã o stagnare ca ofertã (în

primul trimestru) cu anumite creºteri 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.
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Vînzãrile de case „medii“ se manifestã cu stabilitate (chiar stagnare) la nivel de
ofertã, în timp ce o anumitã creºtere a cererii ar fi posibilã, avînd în vedere preþurile încã
rezonabile. Oferta ajunsã deficitarã nu se va putea însã completa la timp, astfel încît creºteri
de preþ, în primul semestru, de pînã la 10-15% sînt de aºteptat; ulterior este posibil ca,
pe fondul abandonãrii obsesiei de a cumpãra apartamente (devenite prea scumpe) o anu-
mitã creºtere, pe ansamblul întregului an, de pînã la 20 % sã devinã certitudine.

Vînzãrile de vile renovate sunt în creºtere la nivel de ofertã – stimulate fiind de
miºcãrile rapide ale speculatorilor ce doresc sã rãspundã dorinþei clientelei de a se muta
imediat apare în mod susþinut oferta „prêt-à-habiter“; o creºtere masivã a preþurilor nu
este însã de aºteptat pe acest segment datoritã unei prudenþe previzibile a cumpãrãtoru-
lui care ar dori mai multe garanþii în direcþia rezistenþei imobilului, transformat într-o locuinþã
cu înfãþiºare arãtoasã dar posibil nesigurã. Diagnostic: piaþã stabilã, cu cumpãrãtori calculaþi.

Pe segmentul „imobilelor de prestigiu“ (desemnat, în general, prin construcþii cu
stil ºI personalitate, de tipul „caselor boiereºti“) oferta va creºte în procente mici deoarece
sursa principalã „ procesul de retrocedare“, se desfãºoarã mai laborios decît se prevãzuse.
Cumpãrarea, ca decizie, se va face cu dificultate, avînd în vedere, pe de o parte preþurile
deosebit de ridicate ce se practicã pe aceastã piaþã, iar, pe de alta, procedurile compli-
cate ce pot interveni în definitivarea unei achiziþii ( în principal, situaþia de „monumente
istorice“ a unora dintre acestea). 

Dinamicã va rãmîne, în continuare, piaþa apartamentelor de lux în blocuri noi cu
puternic caracter rezidenþial, situate în zone devenite „sanctuare“. Oferta, deºI în creºtere,
nu acoperã încã o cerere din ce în ce mai evidentã, intensificatã pe fondul psihozei seis-
mice tot mai rãspîndite. Aceasta va putea fi, ºi în 2004, una dintre principalele afaceri imo-
biliare prin dinamism ºI ratã de profit, mai ales cã, în majoritatea cazurilor, antreprenorii
sunt „persoane fizice“ care construiesc „în regie proprie“. 

În acelaºi timp, vînzãrile de terenuri pentru reºedinþe stagneazã, deoarece oferta
se reduce de la un an la altul iar cererea, deºi marcatã, a devenit mai reþinutã din cauza
preþurilor din ce în ce mai mari (de peste 400 EURO/mp) în zone cum ar fi Dorobanþi,
Calea Floreasca, str. Polonã, Parcul Bonaparte. Determinate de acest fenomen, vînzãrile
de terenuri pentru locuinþã în hinterlandul oraºului sunt în creºtere, 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“.

Dinamica vînzãrii de terenuri industriale ºI comerciale, de regulã cu mari dimen-
siuni, se pãstreazã la aceleaºI cote ca ºI pînã acum, adicã suficient de ridicate, parþial ºi
datoritã cumpãrãtorilor ( companii importante, cu bugete de investiþie pentru dezvoltare
acceleratã).

Pe piaþa chiriilor, situaþia va continua sã se deterioreze fãrã a cunoaºte evoluþii dra-
matice. Sigur este cã închirierile în apartamente de bloc vor cunoaºte o scãdere continuã
de preþ ( parþial 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 intervalul prece-
dent, cînd, al doilea an la rînd, au cunoscut o recesiune, de altfel previzibilã.

Aceeaºi situaþie se profileazã ºi pe piaþa închirierilor de reºedinþe reprezentative
unde chiar dacã oferta (destul de sumarã, totuºi) ar putea spori nesubstanþial, cererea a
rãmas constantã cu tendinþã de scãdere. Unele din companiile internaþionale sau amba-
sadele ce asigurau cclliieenntteellãã  ––  ttiipp pentru aceste categorii încep sã prefere achiziþia de pro-
prietãþi, renunþînd la chirie. 

55



Spaþiile comerciale constituie în continuare o tematicã agitatã pe care investiþiile
marilor companii de tip „Carrefour“, „Metro“ ºi ale reþelelor în genul „Billa“, „La Fourmi“
o afecteazã vizibil ºi va continua sã o complice. Imune la acest fenomen de ansamblu,
rãmîn, totuºI, anumite segmente de extremitate. În materie de magazine în „vadurile ultra-
centrale“ (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, bineînþe-
les, foarte ridicat cotatã ca preþ deºi, prin cerere constantã ºi insistentã, se cautã ºi se tran-
zacþioneazã. ªi spaþiile comerciale ddee  ccaarrttiieerr au o mobilitate mai presus de medie ºi vor
continua sã se ofere ºi sã se solicite, „piaþa lor“ fiind prin excelenþã popularã, definitã de
un volum mare de vînzãri „cu de toate“.

Microspaþiile comerciale, de fapt, sunt cele mai cãutate cãci asigurã efect convena-
bil (atunci cînd au ºi o poziþie bunã) 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“ (cerere maximalã).

Vînzãrile de spaþii comerciale stagneazã ca ofertã deºi cererea este considerabilã
dar insatisfãcutã.

Aceeaºi situaþie în privinþa depozitelor, încã „aproximative“ din punct de vedere
calitativ ºi oferite insistent în ideea greºitã, de fapt, cã orice spaþiu poate fi „depozit“. Ce-
rerea rãmîne încã importantã dar mai reþinutã ºi a devenit vãdit selectivã. Altfel se înfãþiºeazã
datele problemei în materie de vînzãri de depozite, unde oferta este extrem de scãzutã
(cine are, exploateazã prin chirie, nu vinde) iar cererea rãmîne constantã pentru a înlocui
chiria. ªi oferta de închiriere pentru restaurante (de regula „case cu grãdinã“) rãmîne foarte
redusã ºI nici cererea nu creºte. Restaurantul ideal se organizeazã, de regulã, în „casã-pro-
prietate“ cãci amenajãrile nu costã puþin ºi ar trebui o continuitate în exploatare, pe lungã
duratã, pentru a se amortiza în mod convenabil, altfel existã riscuri.

Deºi hoteleria intereseazã tematic, sunt prea puþine oferte la vînzare iar calitatea
acestora este discutabilã, generînd reþineri la cumpãrãtori. Aceasta rãmîne investiþia prin-
cipalã în urmãtorii doi ani, în sensul cã, existînd un deficit de cel puþin 60 de „unitãþi“,
construcþia de hoteluri noi va creºte în volum.

În sens negativ se prefigureazã viitorul investiþiilor în blocuri de birouri, pentru un
interval mediu cel puþin, piaþa fiind saturatã.

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 care deocam-
datã rãmîne o simplã estimare. Stabilã, cu tendinþe de stagnare, ar fi investiþia în cartiere
sau cvartale de vile cãci ºi cererea începe sã dea semne de saturaþie pe ariile deja constituite. 

În totul, un an temperat, fãrã ºocuri previzibile în majoritatea segmentelor de tran-
zacþionare. Piaþa începe sã funcþioneze cu forþe interne ºi dupã reguli proprii, mai ales cã
elementele exterioare, cu precãdere „decizia administrativã“, ce ar putea sã o afecteze
încep sã disparã.

BBuuccuurreeººttii  ––  pprriimmããvvaarraa  22000044  �  ssttuuddiiuu  ddee  eettaappãã

Prognoza elaboratã la sfîrºitul anului trecut de SS..GG..AA..RRoommâânniiaa începe sã se con-
firme treptat fiind evident deja un anumit echilibru al pieþii imobiliare în Bucureºti,
anticipat atunci a se produce. AAppaarrttaammeennttee  ––  „„ssffîîrrººiittuull  ffuurrttuunniiii““..  Procesele de maximã
febrilitate care, în numai opt luni, au devastat, practic, în 2003, piaþa de vînzãri de aparta-
mente ºi-au încetat ciclul iar noile „aºezãri“ aveau un anumit grad de previzibil, ce se
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confirmã. Acest deznodãmînt se explicã, în ciuda diverselor comentarii emise recent,
printr-o ssaattuurraaþþiiee a pieþii care ss--aa  ppllaaffoonnaatt din punct de vedere valoric ºi nu mai putea
avansa nici mãcar într-un ritm lent. Oprit la o anumitã cotã, nivelul preþurilor nu îngheaþã,
totuºi, ci, pe anumite cartiere, începe sã scadã cãtre valori mai realiste. Contribuie la
acest proces un ccoommpplleexx  ddee  ffaaccttoorrii  ddee  eecchhiilliibbrruu ce ar trebui menþionaþi. Întîi ar fi refuzul
cumpãrãtorilor de a plãti preþul devenit deja absurd, în multe cazuri cu aproape 50-60%
mai mare decît valorile apartamentului „nou“ construit. Avînd în vedere cã un metru
pãtrat construit se contracteazã, în medie, de antreprenor cu aproximativ 300-350
EURO/mp, ar rezulta cã, un apartament cu o suprafaþã de 65 mp, ar trebui sã coste „la
nou“ maximum 22.750 EURO, plus spaþiile comune ce revin procentual ºi contravaloarea
„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, însemnînd uneori chiar „depãºirea perioa-
dei de serviciu“. Dar în aceastã iarnã s-a putut tranzacþiona o garsonierã în cartiere fãrã
viitor la 21-22.000 EURO, platã lipsitã de suport 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 o scãdere de peste 12%.

FFaaccttoorruull  ddee  eecchhiilliibbrruu::  „„ppiiaaþþaa““  nnuu  „„BB..NN..RR..““..  A scãzut, deci, oferta (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 cumpãrãtorilor. S-a fãcut caz de
restrîngerea accesului la creditul ipotecar, invocîndu-se unele „norme B.N.R.“ introduse
recent, dar efectele acestora s-au dovedit, în cele din urmã, minore ºi mai degrabã zzggoo--
mmoottuull  ppuubblliicc ºi ccaammppaanniiaa  aallaarrmmiissttãã au creat un gen de descurajare aprioricã în rîndul
solicitanþilor potenþiali de credit. Aºadar, nu „normele B.N.R.“ ci piaþa propriu-zisã a
oprit „furtuna de pe piaþa de apartamente“, definitã azi de apariþia unui cumpãrãtor
mai prudent ºi mai calculat care învaþã sã studieze ºi alternative uneori mai interesante
decît oferta întîlnitã ºi „prea scumpã“.

„„CCaasseellee  ccoonnvveennaabbiillee““  ––  oo  aalltteerrnnaattiivvãã..  Previziunile ce indicau o creºtere a intere-
sului pentru „casele convenabile“ încep sã se adevereascã deºi aceastã opþiune abia se
configureazã, rãmînînd sã se constate ulterior dacã piaþa va fi inflamatã în viitor sau nu.
Argumentul preþului, comparabil deja cu acela al unui apartament de douã sau trei camere
într-un cartier, ca ºi vviissuull  ttrraaddiiþþiioonnaall al „casei pe pãmînt“, explicã acest proces aflat
într-un punct încã incipient care se traduce 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 aprofundatã a oraºului ºi
ar putea contribui la o echilibrare chiar a interesului pentru toate „zonele“ care meri-
tã cu adevãrat sã fie valorificate, cunoscute de un consultant imobiliar competent.

CChhiirriiiillee  „„ssccaadd““  ººii  „„nnuu  ssccaadd““!!  ªi în materie de valori de chirie se lucreazã cu pro-
cente ce trebuie explicate. Astãzi, sunt voci ce estimeazã scãderi pentru chirii de 5-15%
fãrã a se face însã precizãri asupra segmentului expus ºi studiat. O anumitã scãdere la
chiria de apartamente de bloc trebuia sã se producã fiindcã, apãrînd creditul ipotecar
ºi întãrindu-se, se preferã cumpãrarea pe credit cu rata la nivel de chirie decît închi-
rierea purã ºi simplã, care înseamna, în final, bani pierduþi. Dar pe acest nivel de preþuri,
(supranumit „apartamente de bloc“) informaþia este relativ opacã ºi statistica este în
suferinþã. În Bucureºti, mai bine de 40% din închirierile de bloc se produc într-o zonã
necontrolabilã („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 pentru a nu se fiscaliza. Nicãieri nu se înregistreazã nimic iar estimarile devin,
statistic vorbind, fãrã conþinut precis. 
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Abia atunci cînd, la un „etaj“ aflat mai sus (adicã „apartamentele în zone centra-
le, pentru locuinþã“, unde se plãtesc 300-1000 EURO/lunar), apar companiile în cali-
tate de plãtitor, necesitatea de a se înregistra plãþile face contractele sã existe ºi banii
sã se evidenþieze. Aici, bineînþeles, s-ar putea nota o anumitã evoluþie, dar piaþa este,
în general, stabilã ºi nu dã semne cã s-ar modifica în viitor.

Cum însã chiriile nu înseamnã doar locuinþã, rezultã cã anumite disociaþii tre-
buie fãcute. Nu scad, în schimb, chiriile pentru birouri (fiindca nu mai au unde sã mai
scadã atît timp cît, în patru ani, s-au diminuat de douã ori si jumãtate), pentru spaþii
comerciale ºi depozite ºi chiar ºi pentru reºedinte speciale, utilizate de corp diplomatic
ºi personal de rang înalt din companii internaþionale.

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

„„LLuuxxuull““  ccaa  tteerrmmeenn  lliimmiittaatt..  În ciuda impresiei de dinamism, ce se ºi întreþine une-
ori într-o manierã propagandisticã, sînt segmente de piaþã imobiliarã care, într-un inter-
val 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 (supra-
numite „parcuri rezidenþiale“) ar putea mîine sã se „consume“ ca ofertã, epuizînd un
potenþial totuºi limitat de cumpãrãtori, nefiind exclusã chiar o creºtere a „standarde-
lor“ de cerere ºi o atitudine mai pretenþioasã decît cea de azi.

Nu doar nnuummããrruull  ddeeffiinniitt de cumpãrãtori posibili ci ºi concurenþa în evidentã
creºtere va complica aceastã piaþã, ieri foarte promiþãtoare. 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 o amintire. Nu-i exclus ca, nu prea tîrziu,
însãºi modul de viaþã propus de acestea (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 „kibbutzuri de lux“.

„„TTeerreennuurriillee““  ––  ppllaassaammeennttuull  pprreeffeerraatt..  Impresia curentã, ce se evocã adeseori, aratã
o creºtere masivã „a cererii de terenuri“ ºi, deci, majorãri de preþ, care, uneori, s-ar tra-
duce în procente impresionante. ªi în acest caz, realitatea nu este aceasta. „Terenul
scump“ apare acolo unde oferta este atît de redusã iar cererea încã suficient de ridi-
catã încît „se dã cît se cere“ (Cartierul Primãverii, Dorobanþi, Kiseleff, Domenii) dar aces-
ta nu-i nici pe departe un fenomen general. În zona, dezgustãtor de murdarã cãci este
un ºantier ce se va extinde pe încã 4-5 ani, din ªoseaua Nordului, preþul este deja pla-
fonat ºi nu mai poate urca spectaculos. În schimb, apar diverse alternative, 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 pprreessiiuunnee  ppee  ppiiaaþþaa  ddee  tteerreennuurrii are o explicaþie, fiindcã în aceastã
materie cumpãrarea este preponderent sezonierã: teren se cumpãrã toamna ºi iarna,
rar cãtre începutul primãverii, din raþiuni de cciicclluu  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiee (proiect, autorizaþii,
organizare de ºantier). În acest sezon, preþurile tind sã creascã apoi revin la cotele fireºti
iar cei ce nu cunosc aceste mici amãnunte pot „juca“ greºit la o bursã cu inflamare
periodicã.

Dinamicã ºi în creºtere de volum, achiziþia de terenuri în suburbii se menþine la
un nivel constant de interes iar speculatorii vor studia atent evoluþiile pe acest segment
de unde s-ar putea scoate profituri deloc neglijabile dacã se vor face plasamente ccîînndd
ºi uunnddee trebuie.
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„„VViillee  vveecchhii““  ººii  „„ppaallaattee““  ––  aassppeeccttuuooss  ddaarr  iinnttaannggiibbiill..  Vedeta anilor ‘90, „vila veche“
se prezintã azi în descreºtere de interes între altele ºi datoritã costurilor finale ridicate,
ce rezultã dupã reparaþii cu grad considerabil de dificultate. Nici speculatorii nu mai
privesc cu atenþie aceastã temã întrucît re-vînzãrile din aceastã categorie de obiective
prezintã deja un risc ce nu se însuºeºte. Este, totuºi, o piaþã stabilã dar oo  ppiiaaþþãã  ddee  ccuunnoossccãã--
ttoorrii  ººii  ddee  „„ddeegguussttããttoorrii““ care nu va dispãrea dar îºi va atinge un minim de valori abia
peste doi-trei ani cînd, prin încheierea redobîndirilor, piaþa va fi saturatã de ofertã diver-
sã, aproximativã, totuºi, sub raportul conservãrii ºi nedesluºitã, în mare parte, ca „folosinþã“.

Rarissime acum ºapte-opt ani, „palatele“ ce au pãtruns pe piaþa imobiliarã în
ultimii cîþiva ani sînt aspectuoase dar, deºi unele renovate 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 neprac-
ticã de cumpãrãtori, mulþi „oameni noi“. Cumpãrãtorul strãin, care gãseºte în acestea
farmec ºi þinutã, dar reclamã preþul nejustificat, este „aspiratorul principal de palate“.

SSuuppeerrmmaarrkkeettuurriillee  ––  „„ppeerrllaa  ccoorrooaanneeii““  îînn  iimmoobbiilliiaarr..  Marile investiþii cu caracter de
spectacol public nu se mai manifestã însã acolo unde, de obicei, sînt semnalate în mod
greºit. Vitalã ºi generatoare de bani mulþi (adeseori în marginea corectitudinii fiscale)
rãmîne construcþia de bbllooccuurrii  ddee  aappaarrttaammeennttee  ddee  lluuxx ce rãsar în zone tradiþionale ce ar
fi trebuit protejate mai organizat de cãtre municipalitate ºi care îºi „schimbã faþa“ nu
întotdeauna cu efect pozitiv. Aici vedete rãmîn Parcul Jianu (aºa-zisul „Cartier al Primã-
verii“), Parcul Domenii, axa Dorobanþi ºi zonele învecinate simetric, dar ºi strãzile ultra-
centrale altãdatã liniºtite ce au devenit un ºantier interminabil (Clucerului, Popa Savu,
Puþul lui Zamfir). AAffaacceerreeaa  ccoonnssttrruuccþþiieeii  ddee  hhootteelluurrii devine extrem de atrãgãtoare 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 (ascunse bine, totuºi) în investiþia în bbllooccuurrii  ddee  bbiirroouurrii.

ªocantã prin volum ºi rapiditate în a finaliza este, în chip incontestabil, iinnvveessttiiþþiiaa
îînn  ssuuppeerrmmaarrkkeettuurrii care deþine supremaþia în materie de dinamism ºi nu dã semne cã,
în acest an, se va tempera. Aceasta este, deocamdatã, PPeerrllaa  CCoorrooaanneeii în materie de imobiliar.

„„CCaassaa  ddee  vvaaccaannþþãã““  ––  pprrooggnnoozzaa  iimmoobbiilliiaarrãã  22000044

UUnn  aalltt  mmoodd  ddee  vviiaaþþãã..  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 trã-
iascã echilibrat ci ºi sã-ºi cultive tradiþia, „casa de vacanþã“ intrã în ordinea fireascã ºi nu
constituie extravaganþã. Evident ºi aici nnoorrmmaalluull se va impune cãci, la drept vorbind, uunn  aalltt
mmoodd  ddee  vviiaaþþãã, mai sãnãtos, se prefigureazã ºi se va impune. De fapt, fãrã a se modifica
zgomotos, piaþa „casei de vacanþã“ (unde intrã categorii diverse dar ºi investiþii ºi plasa-
mente ingenioase, cînd se ºtie cum sã se facã) are 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, ne-am gîndit sã facem publice calculele ce au rezultat din
statisticã ºi observaþie de piaþã, creînd o prognozã pe interval definit, care, la rîndul ei, se
va putea compara la sfîrºitul anului viitor cu procesele consumate.

Evoluþiile pe piaþa „casei de vacanþã“ ºi a investiþiilor în „case de vacanþã“ sînt, ºi
pentru 2004, suficient de stabile ºi de diversificate, arãtînd continuarea unor procese
începute deja. Dinamism relativ se observã în toate categoriile, bineînþeles cu diferenþe
inevitabile atît în valori absolute cît ºi în „rulaj“. Vînzãrile de case þãrãneºti sînt, în con-
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tinuare, excedentare la nivel de ofertã (aproape toate regiunile cunosc acest gen de
ofertã ieftinã ºi utilizabilã fãrã costuri ridicate) iar cumpãrãtorii încep sã înþeleagã avan-
tajele unei astfel de achiziþii care, în medie, se poate face la valori între 2.500-4.000
EURO. În staþiunile situate „la deal“ oferta este ridicatã, în continuare, dar ºi cererea se
majoreazã datoritã preþurilor accesibile. Diagnostic: piaþã foarte activã. În staþiunile de
munte, oferta stagneazã dar cererea este în creºtere, ceea ce va crea oo  aattiittuuddiinnee  ddee  bbuurrssãã
ccuu  ooffeerrttãã  ddeeffiicciittaarrãã ºi în anul viitor. In staþiunile situate în regiuni de deal oferta de „vile“
(imobile mai aspectuoase) rãmîne ridicatã deºi cererea s-a plafonat deja. Dezechilibratã
va fi, ca ºi pînã acum, vînzarea de terenuri în staþiuni de deal ºi de munte unde, la ofer-
tã în creºtere, cererea stagneazã iar decizia de achiziþie se face selectiv. 

Pentru litoral, caracterul sezonier al utilizãrii sau exploatãrii creiazã unele dezechili-
bre. Se preferã, de exemplu (ºi cumpãrãtorii o cer) casele „normale“ dar oferta este, în
continuare scãzutã. „Vilele“ se cer dar se ºi oferã, piaþa fiind, pe ansamblu, dinamicã.
ªi terenurile se vînd ºi se cumpãrã „bine“, cu echilibru între cerere ºi ofertã.

În hotelãrie, pentru litoral, piaþa stagneazã (ofertã puþinã, cerere rezervatã), ofer-
ta fiind redusã ºi în ce priveºte hotelurile de la munte, mai solicitate însã la cumpãrare,
deoarece se exploateazã continuu. Stagneazã ºi piaþa de „moteluri“, în vreme ce „pen-
siunile“ se oferã puþin dar se cer mult, aceasta fiind , de fapt, una din investiþiile cele
mai interesante în acest domeniu, ca ºi cele în case utilizate pentru agroturism. În
creºtere – investiþia în vile de lux în staþiuni montane supracotate; stagneazã încã hotelãria.

Privitor la ariile cu tradiþie vacanþierã, inclusiv staþiuni ºi localitãþi cu notorietate,
evoluþiile sunt, în linii generale, stabile. Sinaia va cunoaºte aceeaºi dinamicã echilibratã
cu uºoare tendinþe de intensificare, situaþie aproape generalã pe Valea Prahovei unde
Predeal, Buºteni ºi Azuga cunosc creºteri lente dar continue. Stabilitate cu tendinþa de
stagnare la Poiana Braºov, zona care începe sã devinã „închisã“. Aceeaºi stabilitate cu
dinamicã redusã în mica localitate Cornu. În schimb, Breaza va cunoaºte o creºtere însem-
natã începînd sã fie redescoperitã datoritã, în special, preþurilor extrem de scãzute com-
parativ cu alte staþiuni. Aceeaºi miºcare ascendentã va începe sã se observe ºi în Ceahlãu
unde abia acum apar investiþii ºi programe cu pondere. Litoralul va înregistra evoluþii
constante, în continuarea direcþiilor deja existente. Mamaia, o staþiune renascutã în ultimii
trei ani, pãstreazã tendinþele de creºtere traduse prin majorãri continue de preþuri, în
special de terenuri. Stabilitate ºi creºtere treptatã se vor observa, ca ºi în perioade ante-
rioare, la Mangalia ºi Costineºti. În schimb, Eforie Nord (arie constituitã) rãmîne stabilã
ca ºi Vama Veche, a cãrei stabilitate înseamnã, în principal, o stagnare într-un proiect
indecis (ca ºi Sulina, de altfel). Abia în urmãtorii doi-trei ani vor putea apãrea mari proiecte
care, dacã se vor concretiza cãtre sfîrºitul acestui deceniu, vor produce schimbãri de
pondere în zona Mãrii Negre.

Pe ansamblu, nu apar nicãieri procese noi ori modificãri spectaculoase dar evoluþia
rãmîne continuã, lentã ºi cunoaºte diversificãri tematice (accentul pe exploatarea prin
pensiuni, interes pentru case þãrãneºti etc.), prevãzute în perioada anterioarã.

„„CCaassaa  ddee  vvaaccaannþþãã““  ––  pprriimmããvvaarraa  22000044  �  ssttuuddiiuu  ddee  eettaappãã

Deºi cu aparenþã calmã ºi desfãºurãri lente, „imobiliarul vacanþier“ începe sã-ºi
dezvãluie evoluþii ce tind sã modifice echilibrul relativ ce se constata anterior. Dar aspec-
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tul de ansamblu nu se schimbã ºi este cu desãvîrºire improbabil sã se înregistreze aici
febricitãri masive ori iinnffllaammaarree  ddee  bbuurrssãã de felul celor din zonele urbane, din 2003. Expli-
caþia este simplã, la drept vorbind. Aceasta este o piaþã de proporþii mari unde tendinþa
speculativã ce ar apãrea într-o regiune definitã atrage de îndatã alternativa mai con-
venabilã ºi chiar ieftinã ce se oferã în apropiere, uneori cu avantaje mai mari, ce se observã
repede. Astfel de fenomene s-au produs deja ºi nnooiillee  rreeggiiuunnii  ttuurriissttiiccee îºi au originea în
astfel ddee  ccããuuttããrrii  ddee  ppiittoorreesscc  ccuu  bbaannii  ppuuþþiinnii..  

Totuºi anumite convulsii prea puþin întrevãzute pânã azi se produserã în perioade
anterioare ºi acum abia se pot defini corespunzãtor. Sînt, de fapt, fenomene previzibile
ce trebuiau sã aparã cîndva, surprinzãtoare fiind doar evidenþierea lor de-acum, poate
prea de tot repede.

Momentul este definit de rreecceessiiuunneeaa  ssppeeccuullaaþþiiiilloorr  ccuu  vviillee  nnooii în staþiuni de noto-
rietate, de fapt o piaþã „îngheþatã“, ce se va „prãbuºi“ curînd. Cãtre sfîrºitul anilor 90
speculatorii inteligenþi construiau pe terenuri cumpãrate destul de convenabil una, douã
ºi chiar trei vile în acelaºi timp, bineînþeles, în condiþii aproximative ºi „în regie pro-
prie“, strãveche practicã de evaziune fiscalã, asupra cãreia, ºi aici, dar ºi în oraºe Stãpînirea
„a închis ochii“ în mod vinovat. Cãtre final, acestea se vindeau, adeseori fãrã a se încheia
etapa de finisaje unde cumpãrãtorul – de regulã, un „om nou“ cu vanitate ºi buzunare
pline – trebuia sã aibã pãreri ºi decizii. Aceastã afacere s-a dezvoltat ºi a creat modele,
deci ºi concurenþã (atracþia ddeeggeetteelloorr  pplliinnee  ddee  mmiieerree fiind contagioasã) însã, deopo-
trivã, ºi o îngustare a numãrului de amatori dispuºi sã plãteascã oorriiccîîtt  ppeennttrruu  oorriiccee. 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.

În staþiuni mai mari au cãutare ccaasseellee  ccoonnvveennaabbiillee, în general de o relativã
vechime, cu teren redus ºi încãperi în numãr mic, esenþiale fiind preþul ºi iiddeeeeaa  ddee  ccaassãã
îînn  ssttaaþþiiuunnee. Aproape în fiecare oraº de oareºicare însemnãtate balnearã ori turisticã existã
o bbaannddãã  ddee  pprreeþþ asemãnãtoare celei radio, ce trebuie identificatã spre a 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 ceea ce se cheamã „imobile de prestigiu“,
de obicei vile de familie de mare burghezie ori de boierime interbelicã, uneori mici palate
montane cu un aspect monumental ºi care, redobîndite acum, sunt „afacerea vieþii“.
Preþuri imense, posibile costuri ulterioare ºi mai împovãrãtoare – iatã argumente rea-
liste ce îndepãrteazã pe „omul ce viseazã la condiþia de castelan“. Abia poate cã „poimîine“
va fi posibil a se urni din loc aceastã adevãratã ppiiaattrrãã  ddee  mmooaarrãã, luxoasã ce-i drept, care
ar putea incita pe strãinul extravagant, capabil sã plãteascã ceea ce aici nu se înþelege
ºi nu se preferã. „Strãinii“ – mai orientaþi adesea decît „omul nou“ român – vor fi clienþii
ppiieeþþiiii ddee  vvîînnzzããrrii  ddee  ccoonnaaccee, astãzi atît de dispreþuitã de localnicii îmbogãþiþi, ce se uitã
cu mirare la preþurile oricum 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 satis-
face dorinþa de grandoare în definirea de suprafaþã întinsã unde poate clãdi, pornind
de la firul ierbii, propria „vilã“ ce îi 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 „casele þãrãneºti“,
al cãror preþ uimeºte în anumite regiuni prin modestia neaºteptatã dar sînt încã prea
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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“ aaffaacceerreeaa  mmiiccãã de reco-
mandat.

În materie de investiþii „pe un picior mai mare“, nu sînt modificãri ºi nici ele-
mente care sã încurajeze în mod simþitor. Aici investiþia comercialã, cea mai dinamicã
astãzi ºi, probabil, ºi mîine, este nulã cãci supermarketul este o noþiune inteligibilã în
oraºe ºi depinde de numãrul de cumpãrãtori. Nu existã, decît pe hîrtie dar nimic în con-
cret, „parcuri de distracþii“ ºi abia peste cîþiva ani de-abia s-ar putea evidenþia unele
miºcãri în aceastã ordine de idei. Investiþia tipicã rãmîne încã hotelul ce prezintã incon-
veniente diverse, ce reþine pe gînduri mai mult decît în alte regiuni pe ppllaassaattoorruull  ddee
bbaannii. O „piaþã de pensiuni“ ce s-ar fi putut constitui mai devreme rãmîne un dezide-
rat astãzi dar probabil cã mîine ar putea sã se dezvolte mulþumitor. 

„Piaþa“ rãmîne definitã de „casa de vacanþã“ privatã, de fapt o expresie a nnooiiii
mmeennttaalliittããþþii  ccee  aarraattãã  vvooiinnþþãã  ddee  eecchhiilliibbrruu  mmoorraall ºi o rreeîînnttooaarrcceerree  llaa  vvaalloorrii  ttrraaddiiþþiioonnaallee, estom-
pate o vreme dar încã vii.

LLuummiinnii  îînn  ppeerrddeellee  ddee  ffuumm

Cînd, spre sfîrºitul lui 2003, am hotãrît sã publicãm un raport de prognozã de
piaþã imobiliarã pentru anul ce urma, eram încredinþat cã acesta va folosi ºi, deci, nu-
l lucrasem în zadar. Însã efectul a fost mai profund decît se anticipase iar ceea ce s-a
numit RRaappoorrttuull  SSGGAA  ––  RRoommâânniiaa  ppeennttrruu  aannuull  22000044, deveni, pentru cîteva sãptãmîni, cel
mai comentat document economic de început de an. De fapt, era cu neputinþã sã fie
altfel cãci vviizziiuunneeaa  tteemmppeerraattãã,,  oobbsseerrvvaaþþiiiillee  pprreecciissee  ccee  vveehhiiccuullaauu  sseemmnniiffiiccaaþþiiee  ssoocciiaallãã, deci-
sivã, de fapt, într-o „piaþã polarizatã“ cum este „imobiliarul“ aici ca ºi ddooccuummeennttaaþþiiaa
aadduunnaattãã  îînn  mmoodd  llaabboorriiooss  ººii  ssppeecciiaalliizzaatt erau argumente solide ce ºi-au confirmat pene-
traþia. Unele concluzii încep încã de acum sã se verifice în evoluþii nu prea dificil de antic-
ipat ºi, la drept vorbind, nu-i exclus ca sã avem, în final, confirmãri cu un procent înalt,
aproape chiar de totalitate.

Dar într-un mediu dezordonat ºi aproape mmiissttiiccooiidd, unde rãsar cele mai stranii
ºi insolite legende ºi unde modul uºuratec în a se exprima este frecvent deºi caragialesc,
astfel de documente analitice ºi moderate plac ºi intereseazã doar pe aceia care nu con-
fundã „interesantul“ cu „senzaþionalul“. Cãci atîta vreme cît ppiiaaþþaa  iimmoobbiilliiaarrãã este o lume
ce vehiculeazã bani mulþi ºi unde se poate cîºtiga dar se poate ºi pierde, adeseori tot
atît de uºor, sseennzzaaþþiioonnaalluull ºi pprrooppaaggaannddiissttiiccuull nu creeazã perspectivã stabilã ci confuzie
ºi ambiguitate, lãsînd peste realitãþi perdele de fum ce adãpostesc personagii ce acþioneazã
gangstereºte în lumina puþinã. La noi, cu cît apar fenomene mai intemperate ce cresc
temperatura unui domeniu, cu atît se nasc ipoteze, basme ºi fandacsie, ce acoperã faptele
ºi împiedicã privirea sã pãtrundã mai departe de vveerrssiiuunneeaa  iinntteerreessaattãã. O verificare con-
tinuã de procese în curs ºi o foaie de temperaturã luatã constant asupra fenomenelor
ce se produc se recomandã ºi trebuie înfãptuite. 
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AA  CCÎÎªªTTIIGGAA::  DDAARR  PPEENNTTRRUU  CCEE??

Cînd încheiasem aceste eseuri ºi le pregãteam pentru tipar, cineva mã întrebã dacã ele conþin
doar teorie ori am aplicat învãþãmintele ºi în practicã, vreodatã, ca „sã cîºtig“. Întrebarea m-a lãsat pe
gînduri cãci, în accepþiunea mea, nu-i esenþial aa  ccîîººttiiggaa  îînn  ssiinnee ci aa  ccîîººttiiggaa  ccuu  uunn  ssccoopp  uuttiill  ººii  ccrreeaattoorr  ddee
vvaalloorrii. Bineînþeles, ca orice om socotit, nu am lãsat banii sã se iroseascã ºi m-am orientat inevitabil cãtre
achiziþia de proprietãþi.

Privite de sus, acestea valoreazã mult, poate chiar mai mult decît cred. Sînt, însã, iinnvveessttiiþþiiii  llaa
rreeccee, fãcute ccîînndd trebuie ºi ccuumm trebuie, întrucît aceasta este meseria. Dar mmiizzaa  mmaajjoorrãã nu am aºezat-o
aici ci în acel imponderabil unde se vãd, la drept vorbind, altfel de valori ce aratã ccuumm  ºi ppeennttrruu  ccee  trãim:
llooccuurriillee  ccee  nnee  ddee  ddeeffiinneesscc..

În materie de reºedinþã, cred cã am procedat chibzuit ºi cu prudenþã. Fiindcã locuiam într-o
vilã splendidã ce se bãnuia cã ar fi fost naþionalizatã cîndva, nu m-am înghesuit s-o cumpãr dupã „legea
chiriaºilor“, aºa cum au fãcut alþii, greºind poate prin precipitaþie. Socotind cã o atitudine rezervatã este
mai înþeleaptã, am aºteptat sã se încheie isteria revendicãrilor ºi cînd, la o vreme, apãru ºi un redobîndi-
tor plauzibil, dar inteligent ºi pragmatic, dornic sã vîndã ºi sã nu se deranjeze din America, unde locuia,
am cumpãrat „în preþul pieþii“ considerînd, în tot acest timp, cã liniºtea aalloorr  mmeeii, ºi a mea, chiar, valorea-
zã mai mult ºi este, de fapt, esenþialã.

„O casã de þearã“, precum boierii de altãdatã ce locuiau la moºie în cursul verilor toride, nu
am ajuns sã am pînã azi deºi s-a nimerit sã cumpãrãm cîteva terenuri la Corbeanca, unul chiar în „Pa-
radisul verde“, unde, probabil, cã ne vom învrednici sã ne aºezãm curînd ccaassaa  ddee  llîînnggãã  oorraaºº,,  rreeººeeddiinnþþaa
aalltteerrnnaattiivvãã, de fapt o alegere inteligentã ce se va „întãri“, ca valoare, poimîine.

Bineînþeles, mi-aº fi dorit ºi o casã la mare dar, din pãcate, n-a fost sã fie pînã azi, poate ºi din
indecizie dar mai curînd dintr-un fel de incompatibilitate între ceea ce se oferã ºi modul meu de a înþelege
lumea, mai puþin modern ºi deloc monden, atitudine de intelectual ce ºi-ar fi dorit aallttee  vvrreemmuurrii  ººii  aalltt
ttiimmpp. Într-o vreme, mã hotãrîsem sã prospectez o cumpãrãturã la Sulina dar mi-am dat seama cã aces-
ta nu-i decît un capriciu ºi un accident de memorie afectivã cãci faleza Dunãrii, ce vãzusem, odinioarã,
prin anii ‘70 din secolul trecut, pustie, curatã ºi strãlucind straniu în lumina amiezii de Orient fantast, îmi
rãmase în minte ºi „lucra“ intermitent dar profund. Dar vãzînd cã ar fi mai uºor sã ajung la Veneþia decît
în Rãsãritul extrem al României, am renunþat deocamdatã ºi bine am fãcut. Astãzi mi-aº dori numai o
vilã veche, „burghezã“, cu þinutã ºi istorie, pe la Eforie ºi obligatoriu în apropiere de falezã cãci vederea
mãrii de la fereastrã nu se poate compara, prin gradul de reverie ce transportã ºi extrage din contingent,
cu nimic.

Nu am nãzuit, nici altãdatã ºi nici astãzi, la o casã în strãinãtate, deºi, asemeni bancherului ce
manevreazã bani impersonali, „mi-au trecut prin mînã“, arãtîndu-le la vînzare, tot felul de clãdiri aspec-
tuoase în Portugalia, Spania ºi America. Într-un rînd chiar, îmi fãcusem socoteala „cît ar face“, ca efort,
sã contractez, bineînþeles ca afacere, o „vileta“ la Atlantic de o frumuseþe „mediteraneeanã“, în arhitec-
turã cu ecou maur ºi culori de var monahal; dar n-a fost decît un calcul steril ºi un gînd abstract. Doar
printr-o întîmplare am ajuns sã tratez, „în final“, cu cîteva luni înainte de anul 2000, cumpãrarea unei
„proprietãþi“ în Franþa ºi eºecul mi-a dat un sentiment de amãrãciune, ca sã zic aºa „profesionalã“, cãci
reacþionasem prea lent ºi fãrã fler la o propunere excelentã, atît ca preþ cît ºi ca extensiune. Era, la drept
vorbind, o casã de þarã, cu hambar, foste grajduri ºi grãdinã de oareºicare vechime, înconjuratã de o
fîneaþã pe coline scunde, de mai multe hectare. 

Dar, de fapt, nu ar fi fost decît o simplã extravaganþã. Cãci aceasta, dacã ar fi fost sã fie, nu
putea înlocui ccaassaa  mmeeaa  ddee  llaa  mmuunnttee, ce se întîmplase sã o cumpãr pe Ceahlãu, într-un început de primã-
varã, de altãdatã. Aceasta rãmîne llooccuull  mmeeuu  ppee  PPããmmîînntt. Cãci în aceastã viaþã unde nu banii ci sensul vieþii
senine ºi împãcate face totul ireductibil, a gãsi ceea ce þi se potriveºte este llaammuurraa ºi eesseennþþaa. Acolo este
cerul cel mai limpede ºi bolta nopþii cu cele mai multe stele de pe Pãmînt; acolo am vãzut cel mai fru-
mos, irepetabil ºi misterios curcubeu din viaþa mea ºi acolo sufletul meu va rãmîne veºnic pînã cînd
„plinitu-s-a vremea“ ºi timpurile se vor sfîrºi.

55  MMaaii  22000044
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