
<b>Preturile apartamentelor s-au dublat intr-un an</b>
Preturile apartamentelor din cartierele de la periferia Capitalei, cum ar fi Rahova, Berceni, Drumul
Taberei, au crescut cu mai mult de 100% in ultimul an, potrivit directorilor agentiilor care realizeaza
tranzactii in aceste zone. Locuintele din cartierele muncitoresti au avut preturi accesibile, iar cei care au
putut contracta un credit s-au indreptat catre aceste zone. Preturile locuintelor situate in aceste zone au un
trend crescator, dar nu peste limita inregistrata in ultimele zece luni. Preturile se majoreaza in fiecare luna
cu circa 10-15%, ne-a declarat directorul filialei Panduri a Agentiei Adi Intermed, Cornel Turcu. Potrivit
acestuia, un apartament de trei camere situat in cartierul Rahova costa in luna noiembrie a anului trecut
circa 10. 000 dolari, iar in prezent o locuinta de acest gen costa 26.000 euro. In ceea ce priveste pretul
unui apartament de doua camere, acesta s-a majorat de la 11-12. 000 dolari, aferent lunii decembrie 2002,
la circa 20.000 euro in prezent. In mod asemanator, reprezentantul unei alte agentii afirma ca preturile de
pe piata imobiliara au inregistrat aceasta crestere sau una chiar mai mare. Cu siguranta, preturile s-au
dublat din luna noiembrie a anului trecut pana in prezent. Preturile sunt pe zi ce trece mai mari. Acest
lucru se poate vedea din anunturile din ziare, preturile crescand de la o saptamana la alta. Cererea este din
ce in ce mai mare, iar din acest motiv preturile se majoreaza constant, ne-a declarat directorul Agentiei
IMN, Ilie Calofir. De exemplu, un apartament de doua camere situat pe Calea Grivitei se vindea anul
trecut, in luna noiembrie, cu 9-10. 000 dolari, iar acum pretul este de 20.000 dolari, a precizat Calofir. In
mod asemanator, pretul unei garsoniere situate in zona Garii de Nord a crescut semnificativ, de la 9-10.
000 dolari in noiembrie 2002 la 15-16.000 euro in prezent. Preturile de pe piata imobiliara au crescut si
mai mult la apartamentele de trei camere. Astfel, daca anul trecut, un apartament de trei camere era circa
12. 000-12.500 dolari, in prezent costa 26.000 euro, adica mai mult decat dublu, a exemplificat directorul
IMN. Motivele ce stau la baza majorarilor constante de preturi pe piata imobiliara sunt, potrivit agentilor
imobiliari, exprimarea preturilor in moneda europeana, relaxarea conditiilor de creditare, fapt ce a
generat o cerere mai mare pe piata. Multi dintre agentii imobiliari sustin ca cererea este de trei sau patru
ori mai mare decat oferta, iar aceasta se datoreaza insuficientei fondului locativ.
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