
Cumparam case mai scumpe cu 15%
Dupa ce preturile la apartamente si case au scazut timp de mai bine de doi ani, din cauza crizei
economice, in 2012 lucrurile s-au schimbat. Sibienii nu mai au ce vinde in domeniul locuintelor, iar
proiectele noi pot fi numarate pe degete. in aceste conditii, dar si pentru ca oficial Romania a iesit din
criza, pretul locuintelor a crescut, comparativ cu sfarsitul anului 2011, cu aproximativ 15 la suta. Nici cei
care stau in chirie nu o duc mai bine. Oferta fiind foarte mica pe toate palierele, chiriile au crescut si ele
cu pana la 25 la suta. Nimic nu se mai schimba, spun agentii imobiliari. Piata a scazut peste limita anul
trecut, iar acum se stabilizeaza. Cu alte cuvinte, cei care vor sa cumpere, ar face bine sa nu mai astepte,
deoarece preturile, in acest moment, sunt in crestere. 
  
  Apartamente mai scumpe
  
  Anul trecut s-a vandut cam tot ce era nou. Acum, prea putine locuinte mai sunt intabulate si gata de
vanzare. Iar cei care aveau un apartament vechi si au vrut sa il vanda au facut acest lucru. "Oferta acum
este foarte mica. Nu mai sunt proiecte noi pe piata. Ceea ce exista nu face fata cererii. Comparativ cu
sfarsitul anului 2011, preturile au crescut cu 10 - 15 procente ", a spus Bogdan Gicu, presedintele Uniunii
Nationale a Agentilor Imobiliari (UNAI), Filiala Sibiu.
  
  Astfel, o garsoniera confort 1, care se vindea anul trecut cu 20 - 21.000 de euro, acum poate fi
achizitionata cu 25 - 27.000 de euro. Cresteri sunt si la apartamentele cu doua camere. O astfel de
locuinta era contractata in 2011 cu 35 - 37.000 de euro, iar acum costa 42 - 45.000 de euro, in functie de
zona. De asemenea, un apartament cu 3 camere se cumpara cu 40 - 45.000 de euro, iar acum rar se mai
tranzactioneaza sub 55 de mii de euro, intr-o zona buna.
  
  Chiriile, mult mai mari
  
  Cresteri si mai mari sunt la chirii. Cei care nu au o locuinta proprie si platesc chirie trebuie sa scoata
lunar din buzunare mai mult cu 25 la suta, adica cel putin 150 de euro, daca inchiriaza o garsoniera. Anul
trecut, aceeasi locuinta se inchiria cu maxim 120 de euro. "Chiria a crescut cu aproximativ 25 la suta.
Explicatia cresterilor este ca puterea de cumparare este redusa, ca urmare a cresterii preturilor ", a mai
spus Bogdan Gicu.
  
  Un apartament cu doua camere se inchiriaza acum si cu 250 de euro, asta in conditiile in care chiria
lunara anul trecut era de 180 - 200 de euro. Potrivit presedintelui UNAI, Filiala Sibiu, un apartament cu 3
camere se inchiriaza acum cu circa 300 de euro, desi pana acum chiria nu trecea de 250 de euro.
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