
Cutremur pe piata imobiliara: preturile scad cu 20 la suta!
Un apartament cu doua camere - 45.000 de euro. Sau maxi m 40.000 de euro intr-un cartier nou in
Şelimbar. Acestea sunt preturile de acum. Peste jumatate de an, piata se prabuseste din nou. Specialistii
imobiliari prevad un an 2011 dezastruos. Pretul locuintelor scade cu inca 20 de procente, pana la
jumatatea anului, asta dupa ce piata s-a prabusit din cauza crizei financiare globale cu aproape 50 de
procente inca din 2009. Astfel, apartamentul pe care in timpul boom-ului imobiliar l-am fi achizitionat cu
aproximativ 80.000 de euro, il putem cumpara la jumatatea acestui an cu doar 35 - 36.000 de euro. 
  
  Vanzarea, doar daca e musai
  
  in conditiile in care preturile scad vertiginos, sibienii vand doar daca nu au o alta solutie. Cei mai multi
au scos locuintele de la vanzare si asteapta vremuri mai bune. "Lumea e debusolata. Preturile sunt in
scadere si previziunile arata ca vor mai scadea cu pana la 20 la suta pana la jumatatea anului. Puterea de
cumparare este foarte redusa, iar o alta varianta a Programului Prima Casa cred ca va fi utilizabila prin
aprilie. in aceste conditii, cei mai multi dintre vanzatori au scos locuintele de la vanzare si asteapta
vremuri mai bune ", a spus Bogdan Gicu, presedintele Uniunii Agentilor Imobiliari, filiala Sibiu. 
  
  Prima Casa doar pentru locuinte finalizate
  
  Sibienii care au achizitionat locuinte prin Programul "Prima Casa" au cumparat doar imobile finalizate.
Nimeni nu a luat bani din banca pentru a construi, nici de unul singur si nici in asociatie. Chiar daca se
puteau aventura pana la un pret maxim de 65.000 de euro, sibienii s-au dovedit chibzuiti atunci cand au
luat bani din banca pentru casa. Nu au cumparat locuinte mai scumpe de 50.000 de euro decat foarte rar.
"Preturile la care s-au tranzactionat locuintele cu Programul "Prima Casa" au variat intre 35.000 si 50.000
de euro in medie. Oamenii s-au gandit mai mult atunci cand s-au indatorat in banca ", a mai spus Bogdan
Gicu. Şi bine au facut, am spune noi, pentru ca niciun dosar de evacuare nu este pe rolul instantei din
Sibiu pentru imobilie achizitionate cu Programul Prima Casa. 
  
  90 la suta din agentii, falite
  
  Criza din domeniul imobiliar se vede cel mai bine atunci cand ne uitam la numarul agentiilor imobiliare
care mai exista in 2011. Doar vreo 25. Comparativ cu 2008, numarul lor este infim. in perioada 2007 -
2008 erau inscrise la Registrul Comertului aproape 800 de agentii imobiliare, din care functionale erau
cam 250. 
  
  Spatiile de birouri, salvarea chiriilor
  
  Potrivit presedintelui UNAI Sibiu, ceea ce merge bine pe piata imobiliara este legat de spatiile pentru
birouri. "Toate cladirile de birouri care sunt finalizate in orasul Sibiu au fost inchiriate. La inceput de an
sunt cereri pentru spatii de birouri. Şi se cer spatii mari: de 500, 600, 1.000 si chiar peste 1.000 de metri
patrati. Cred ca este bine, pentru ca astfel se creeaza locuri de munca. Majoritatea cererilor vin din partea
firmelor de soft, dar si din partea firmelor care se ocupa cu recrutare de personal ", a mai spus Bogdan
Gicu. 
  
  in ceea ce priveste chiria pentru locuinte, preturile sunt inghetate si nimeni nu asteapta scaderi sau
cresteri de preturi anul acesta.
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