
Euro creste. La fel si pretul locuintelor mici
Cursul leu / euro nu ii sperie nici pe cei care vor sa isi cumpere o locuinta si nici pe cei care vor sa
inchirieze. Desi au fost economisti care au aruncat pe piata vestea ca euro va ajunge la 5 lei, agentii
imobiliari sibieni spun ca isi fac treaba la fel de bine si acum, de cand cu noua criza europeana. Ba, mai
mult, preturile apartamentelor mici si ale garsonierelor cresc, dat fiind faptul ca ofertele sunt foarte
reduse. in ceea ce priveste chiriile, desi platesc mai mult la schimbul valutar, oamenii nu se sperie. Se
cauta in continuare confortul si chiar luxul, in unele cazuri. Agentii imobiliari din Sibiu spun ca pretul
chiriilor a ramas la fel ca acela dinaintea inregistrarii recordurilor istorice ale cursului valutar. 
  
  Mai mic, mai scump
  
  Atunci cand se hotarasc sa isi achizitioneze o locuinta, sibienii vin, de regula, cu calculele facute.
Speculatiile de moment nu ii mai intereseaza in fata ofiterului de credit, cele mai multe locuinte fiind
luate cu bani din imprumut bancar. Sibienii cauta, in principal, garsoniere si apartamente cu doua camere.
in aceste cazuri, agentii imobiliari spun ca preturile au crescut fata de primul trimestru cu aproape 15 la
suta. Nu acelasi lucru se intampla in cazul locuintelor mari, cum sunt apartamentele cu 3, 4 sau 5 camere,
unde pretul a scazut si cu 20 la suta in unele cazuri. "S-au scumpit garsonierele si apartamentele cu doua
camere. Cererea este mare, iar oferta este redusa. De regula acestea sunt locuinte pe care le cumpara
persoanele tinere, care acum pornesc in viata. Apartamentele cu 3, 4 sau 5 camere sunt cautate de cei care
au ceva si vor sa faca pasul spre altceva mai mare, fie ca isi doresc alt confort, fie ca au copii si au nevoie
de un spatiu mai mare ", explica Bogdan Gicu, agent imobiliar.
  
  Periferia, cea mai cautata
  
  Atunci cand au un ban in plus, sibienii cauta ceva mai mult decat un apartament vechi, construit in urma
cu zeci de ani. Iar cand au gasit locuinta pe care o cauta, nu mai conteaza ca euro este 4,3 lei sau ca este
4,5 lei. Duplexurile din comunele din vecinatatea Sibiului sau locuintele nou-construite la periferie le
sunt mai dragi cumparatorilor decat o locuinta in centrul Sibiului. Este si acesta un semn ca gusturile
oamenilor se schimba, iar exemplele sunt elocvente: un apartament central cu o suprafata utila de aproape
100 de metri patrati pe care s-au cerut 85.000 de euro, a fost vandut, in cele din urma, cu 50.000 de euro.
"Moda centrului a trecut. Acum oamenii cauta confort, spatiu, aer curat. Şi atunci, decat sa se inghesuie in
centru, cauta mai degraba locuinte noi, duplexuri, in zone ca Şelimbar sau Calea Cisnadiei, unde nu
impart curtea cu multi vecini, unde au gradina ", a mai spus Gicu.
  
  Lux pentru chiriasi
  
  Sunt, printre noi, si oameni care nu vor sa investeasca intr-o locuinta in Sibiu. Am fi tentati sa spunem
ca acestia sunt mai atenti atunci cand scot banii din buzunar sa plateasca o chirie. Agentii imobiliari ne
infirma acest lucru: preturile locuintelor nu au scazut din cauza devalorizarii leului. Ba, din contra, se
cauta in continuare si locuinte de lux, mobilate ultramodern, cu aparatura de ultima generatie. Pentru un
astfel de apartament, cu doua camere, care are tot ce locatarul pasager are nevoie, chiria ajunge si la 350
de euro. "Nu am avut probleme cu inchirierile din cauza cursului leu / euro. Pretul a ramas la fel ca si
inainte de inregistrarea recordurilor de curs. in continuare orasul se dezvolta si exista cerere pentru
locuinte cu chirie ", a afirmat Radu Sarafie, agent imobiliar. Acesta a precizat ca un chirias plateste chirie
intre 150 si 180 de euro pentru o garsoniera, 200 de euro pentru un apartament cu doua camere si peste
250 de euro pentru 3 camere. in ceea ce priveste chiria locuintelor de lux, aceasta porneste de la 350 de
euro lunar.
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