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Pandemia nu a putut stăvili apetitul românilor 
pentru achiziţii imobiliare, chiar dacă suntem 
ţara cu cei mai mulţi proprietari din Europa. Însă 
dacă anul trecut piaţa rezidenţială a fost regina 
imobiliarelor, cu tranzacţii record datorate cererii 
crescute și faptului că s-a atins cel mai bun nivel 
al accesibilităţii achiziţionării unei locuinţe din 
ultimii ani, întrebarea aflată pe buzele tuturor este 
ce ne așteaptă în 2022?

Vom discuta, alături de cele mai importante 
companii din domeniul rezidenţial, despre evoluţia 
de până acum a pieţei de profil și perspectivele 
pentru următoarea perioadă, în contextul intern și 
internaţional aflat în schimbare accelerată.

ü În contextul inflaţiei crescute, al majorărilor 
preţurilor energiei și materialelor de construcţii, 
nici preţurile proprietăţilor nu au cum să stea pe 
loc. Așadar, ce soluţii au dezvoltatorii pentru a 
vinde locuinţele nou-construite?
ü Ce facilităţi le oferă dezvoltatorii imobiliari 
potenţialilor clienţi, în condiţiile în care 
fenomenul work from home sau varianta sa 
hibridă își păstrează popularitatea?
ü Cum s-au schimbat preferinţele 
cumpărătorilor și care sunt tendinţele anului 
2022? Post-pandemie, preferinţele sunt 
preponderent pentru o casă la curte, în afara 
Capitalei sau într-un apartament în oraș?
ü Cum arată noile proiecte aflate în construcţie 
în comparaţie cu cele livrate până în prezent 
(facilităţi integrate, suprafeţe, terase și curte, 
sustenabilitate și eficienţă energetică etc.)?

ü Creșterea ratelor dobânzilor face 
viaţa mai grea multora dintre cei care 
sunt în căutarea unei proprietăţi.  
Cum influenţează acest aspect piaţa 
rezidenţială, se va domoli apetitul românilor 
pentru achiziţii de proprietăţi?
ü Cât de mult contează designul interior în 
alegerea unei locuinţe și care sunt cele mai 
frecvente investiţii pentru creșterea confortului 
locuinţei?
ü Care sunt segmentele de piaţă/zonele care au 
performat cel mai bine în ultimii ani și cum s-au 
schimbat preferinţele cumpărătorilor?
ü Care este perioada de recuperare  
a investiţiilor în proprietăţi rezidenţiale  
și de unde atracţia investitorilor din alte 
segmente (office, logistic, retail) pentru 
proprietăţi de acest tip?
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